
Suomen ym päristö

Jukka-Pekka Palmu

Moreenimuodostumien
inventointi

LUONTO JA
LUONNONVARAT

Esitutkimus Pohjois-Uudenmaan
ja Etelä-Hämeen alueella

1.





Suomen ym päristö 292

Jukka-Pekka Palmu

Moreenimuodostumien
inventointi

Esitutkimus Pohjois-Uudenmaan ja
Etelä-Hämeen alueella

HELSINKI 1999

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YMPARISTOMINISTERIO



Suomen ympäristö 292
Ympäristöministeriö

Alueidenkäytön osasto

Taitto: Aino-Liisa Miettinen

Etukannen kartan selitys:
Drum/iineja Pieksämäen alueella. Maaperäkartoitusaineisto

(7:20 000, ©Geologian tutkimuskeskus) on yhdistetty viistovalaistuun korkeusmalliin
(korkeusmallin© Maanmittauslaitos). Kartan prosessointi J.-R Palmu. Kartan värien
selitys: vihreällä harjut, harmaalla suot, valkoisella vesistöt, punaisella kallloalueet

(alle 7 metrin maapeite), vaalean ruskealla moreeni ja tummempi ruskea
moreenimuodostumat. Kartan mittakaava on noin 7: 750000.

Takakannen valokuva:
Kumpumoreenia Lopella, Lähdekorp valokuva ].-P Palmu.

Maanmittauslaitoksen peruskarttapohjat ja korkeuskäyrät:
©Maanmittauslaitos, lupa nro 7/MYY/99

ISSN 7238-73 72
ISBN 952-7 7-0462-7

Sinari Oy

Vantaa 7999

Suomen ympäristö 292



Esipuhe
.............................................................

Suomen geologisia muodostumia ei ole selvitetty riittävästi. Geologiset muodostu
mat, elollinen luonto ja vesistöt yhdessä muodostavat suomalaiseksi luonnoksi kut
sutun ehjän kokonaisuuden. Geologisilla muodostumilla on taloudellista, tieteellis
tä, opetuksellista sekä virkistys-ja ulkoilukäyttöön liittyvää merkitystä. Geologisten
muodostumien tutkiminen ja niiden arvojen tuntemus on tarpeen ennen muuta maa
aineslain edellyttämässä lupaharkinnassa sekä maankäytön suunnittelussa, kun
muodostumiin kohdistuvia eri käyttöpaineita joudutaan sovittamaan yhteen.

Geologian tutkimuskeskus ja tiepiirit ovat tutkineet moreenimuodostumia eri
puolilla maata lähinnä maa-ainesten ottotarpeisiin. Selvitysten pääasiallisena ta
voitteena on ollut löytää harjusoraa korvaavaa karkeaa kiviainesta erityisesti sora-
teiden tienpitoon.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää käyttökelpoinen inventointi
menetelmä,jonka avulla voidaan löytää, arvottaa ja rajata ne moreenimuodostumat,
joiden geologiset, biologiset, maisemalliset ja muut ympäristöarvot ovat maa-aines-
lain tarkoittamalla tavalla merkittäviä. Toisaalta tutkimuksen tavoitteena on ollut
luoda kokonaisnäkemys Suomen moreenimuodostumista, niiden alueellisesta esiin
tymisestäjajakautumisesta erilaisiin muodostumatyyppeihin.

Tutkimuksen käytännön toteutuksesta on vastannut geologi Jukka-Pekka Palmu
Geologian tutkimuskeskuksesta. Tutkimusta on ohjannut valvontaryhmä, jonka
puheenjohtajana on ollut ylitarkastaja Markus Alapassi ympäristöministeriöstä. Vai
vontaryhmän jäseninä ovat olleet ylitarkastaja Jorma Keva ympäristöministeriöstä,
ohjelmajohtaja Hannu Idman ja aluejohtaja Pentti Lindroos Geologian tutkimus
keskuksesta, hydrogeologi Ritva Britschgi, vanhempi tutkija Jukka Husa, tutkija Tytti
Kontulaja vanhempi tutkija Anne Raunio Suomen ympäristökeskuksesta sekä seu
tukaavainsinööri Anita Paavola Uudenmaan ifitosta. Jukka-Pekka Palmu on ollut vai
vontaryhmän sihteerinä.

Julkaisun taitosta on vastannut julkaisusihteeri Aino-Liisa Miettinen ympäris
töministeriöstä. Valvontaryhmänjäsenistä Tytti Kontula, Anne Raunio jaJukka Husa
ovat osallistuneet myös julkaisun tekstiosan kirjoittamiseen. Yhteenvedon on kään
tänyt ruotsiksi kielenkääntäjä Eiwa Sandbacka. Työn aikana valvontaryhmä on teh
nyt kolme maastoekskursiotaja kuullut alan asiantuntijoita. Tutkimuksen edellyttä
mun maastoinventointeihin ovat osaifistuneetJukka-Pekka Palmu, Tytfi Kontula sekä
tutkija Jari Teeriaho Suomen ympäristökeskuksesta.

Tutkimuksen liitteenä on esitetty eräiden moreenimuodostumien osalta niiden
alustava arvoluokka. Ympäristöministeriö tähdentää luokituksen esimerkinomai
suuttaja sen menetelmällistä merkitystä.

Ympäristöministeriö kiittää tutkimuksen ja julkaisun tekijöitä ansiokkaasta työs
tä. Tutkimus täyttää erinomaisesti sille asetetut tavoitteet. Tutkimus on pioneerityö,
joka antaa moreenimuodostumien tutkimukselle uuden ympäristögeologisen näkö
kulman niin maankäytön suunnittelun kuin myös maa-aineslain toimeenpanon tar
peisiin.

Luonnonsuojelujohtaja Ylitarkastaja
Ilkka Heikkinen ; Markus Alapassi
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Jolidanto
..........................................................

Suomen yleisin maalaji on moreeni.
Moreeni on sekalajitteinen maalaji, joka
sisältää eri raekokoja savesta lohkarei
sun. Se on syntynyt mannerjäätikön ir
rottamastaja kuljettamasta kallion kivi
aineksesta, lisäksi jäätikkö on siepannut
mukaansa alustan vanhoja maaperän
kerrostumia. Maalajeista pohjamoreenia
on maa-alastamme noin 50 prosenttia.

Moreenimuodostumat ovat korko
kuvaltaan itsenäisiä, pääosin moreeniai
neksesta koostuvia mäkiä ja selänteitä.
Moreenimuodostumien alueita on Suo
messa moninkertaisesti enemmän kuin
harjualueita. Pelkästään kumpumoree
nialueita on yhtä paljon kuin harjualuei
ta, noin 5 prosenttia maa-alasta. Drumlii
neja on vähintään kaksinkertainen ala
harjualueislin nähden.

Suomessa erityisen tärkeitä mo
reenimuodostumia ovat Salpausselkien
vyöhykkeen reunamoreenimuodostu
mat. Nämä Nuoremman Dryas-vaiheen
aikaiset muodostumat ovat maapallon
ilmastonmuutosten tutkimuksen ja Fen
noskandian mannerjäätikön kehityshis
torian tutkimuksen kannalta erittäin
merkittäviä. Myös monet muut jäätikön
sulamisvaiheen aikaiset ja vanhemmat
moreenimuodostumat ovat tutkimuk
sellisesti merkittäviä. Tällaisia muodos
tumia ovat mm. Suomen poikkeukselli
sen hyvin kehittyneet drumliinikentät.

Alueellisesti moreenimuodostumia
on eniten Savossa ja muualla itäisessäja
keskisessä Suomessa, jossa drumliini
kentissä on kymmeniä tuhansia muodos
tumia. Tällä alueella on myös runsaasti
kumpumoreenialueita. Muita alueita,
joilla moreenimuodostumia on runsaas
ti ovat mm. Tammelan ylänkö ja eteläi
nen Lappi. Vähiten moreenimuodostu
mia on eteläisellä ja lounaisella rannik
koalueella.

Moreenimuodostumien kattavaa in
ventointia ei Suomessa ole toteutettu.

Moreenimuodostumia on kartoitettu
osana maaperäkartoitusohjelmia. Ainoa
yhtenäinen, mutta yleisplirteinen aineis
to on Geologian tutkimuskeskuksen 1:1
miljoonaan maaperäkartta, jonka aineis
toa on hyödynnetty myös tässä tutki
muksessa. Muita moreenitutkimuksia on
tehty malminetsinnällisiin tarpeisiin.
Lisäksi moreenimuodostumia on tutkit
tu tiepiireittäin lähinnä Geologian tutki
muskeskuksenja Tiepiirien yhteistyönä
sorateiden tienpitomurskeen tarpee
seen.

Moreenimuodostumien suojelulli
seen, taloudelliseen ja maisemalliseen
merkitykseen on vähitellen havahduttu.
Moreenimuodostumat ovat Suomessa
laajoilla alueilla tärkeimpiä geomorfolo
gisia muotoja. Niihin ei yleensä olla kiin
nitetty erityistä suojelullista huomiota,
ilmeisesti muodostumien laajan levin
neisyydenja suuren lukumäärän vuoksi.
Kuitenkin moreenimuodostumissa on
merkittävää monimuotoisuutta, joka it
seisarvoisestija toisaalta muun luonnon
suojelun kannalta on merkittävää. Talou
dellisesti moreenimuodostumat ovat
maa-ainesresursseina vielä huonosti tun
nettujaja ehkäpä harjusoraa korvaavana
aineslähteenä usein aliarvostettujakin.
Potentiaalisesti moreenimuodostumien
aines, erityisesti jalostettuna on kuiten
kin merkittävä kiviainesresurssi. Maise
mallisesti moreenimuodostumat ovat
joskus jopa isoimpia harjuja kookkaam
pia, mutta rinteiden loivuuden vuoksi
ne eivät yleensä erotu maisemallisesti
yhtä hyvin. Kauneimmillaan drumliini
seuduilla selänteet hallitsevat maisemaa
ja tällaisilla seuduilla puhutaankin poik
ki-ja pitkinmaita kulkemisesta.

Moreenia käytettiin vuonna 1997
arviolta viisi miljoonaa kiintokuutiomet
riä eli noin kymmenen prosenttia kiviai
nesten kokonaiskulutuksesta. Pääosa sii
tä käytettiin penkereiden, metsäautotei
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den, meluvallien, patojen ym. rakenta
miseen. Moreenimurskeen käyttö on
vuosittain arviolta 300 000 kuutiometriä.
Siitä pääosa käytetään metsäteiden ra
kentamiseen sekä kunnossapitoon ja
pienempi osa muiden teiden tienpidos
sa. Käyttö harjuainesta korvaavana ma
teriaalina lisääntynee, koska harjuaines
on monilla alueilla käytetty tai jäljellä
olevat muodostumat on varattu muihin
tarpeisiin, joista tärkein on vesihuolto.
Moreenin käyttöä lisäävät myös uudet
jalostusmahdollisuudet, joista tärkein
on pelletointi. Pelletoinnissa moreenin
perusmassa eli matriksi karkeutetaan se
menttifisällä, jolloin syntyy soran raeko
koa olevia pellettikappaleita.

Moreenin käytön tehostaminen on
perusteltua sekä ympäristöllisistä että
taloudellisista syistä. Moreenia on yleen
sä saatavissa lyhyen kuljetusmatkan
päästä, jolloin kuljetuksen aiheuttama
ympäristökuormitus on pienempi. Har
jualueet voidaan suuremmalta osalta va

rata pohjavesihuollon tarpeisiin, kun on
osoittaa korvaava maa-ainesresurssi.
Moreeniaines voidaanjalostamallakäyt
tää kokonaisuudessaan erilaisiin maa-ai
nestarpeisiin,jolloin maa-ainesten oton
haitalliset vaikutukset saadaan mahdol
lisimman pieniksi. Kallioperän kiviai
nekseen verrattuna moreeni on todennä
köisesti monissa tapauksissa kustannuk
siltaan edullisempi vaihtoehto, koska ir
roittamista ei tarvita ja murskaustarve
km on pienempi.

Inventointimenetelmä on kehitetty
tutkimusalueella, jonka koko on noin
2500 neliökilometriä. Alue sijaitsee poh
joisella Uudellamaalla ja eteläisessä Hä
meessä Tammelan ylängön eteläosassa ja
eteläpuolella (kuvat 1,4, 8ja 10). Alueel
ta valittiin tutkittavaksi yhteensä 53
muodostumaa tai muodostuma-aluetta
painottaen eri moreenimuodostuma
tyyppien laajempaa alueellista merki
tystä.
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Moreenimuodostumien tyypit

ja levinneisyys
........................................................A

2.! Moreeninja moreeni
muodostumien määrittely

Jäätiköitymiset ja niihin liittyvät luon
nonolojen muutokset ovat viimeiset kak
si miljoonaa vuotta olleet tärkein ympä
ristöä muokkaava tekijä. Viimeisin jääti
köityminen peitti noin 30 prosenttia
maapallon maa-alasta. Suurimmat jääti
köitymisalueet ovat olleet Pohjois-Ame
rikassaja pohjoisessa Euroopassa. Muu
alla jäätiköitä on ollut muun muassa Al
peilla, Etelä-Amerikan eteläosassa ja
Uudessa Seelannissa.

Suomen luonnossa jäätiköitymisten
vaikutus on poikkeuksellisen suuri, kos
ka Suomi on toistuvasti ollut jäätiköity
misten ydinaluetta. Vain prekambrisen
kiteisen kallioperän yleiset esiintymis
piirteet, kuten murrosvyöhykkeiden
esiintyminen ja kivilajien mineraaliai
neksen karkeus ja yleinen ravinneköy
hyys ovat luonnossamme yhtä tärkeä
geologinen perustekijä. Luontoympäris
tömme on pääasiassa jäätikön häviämis
vaiheen eli degiasiaatiovaiheen oloissa
syntynyttä. Vain rannikkoseuduilla, jää-
kauden jälkeisenä aikana syvän veden
oloissa kerrostuneiden savikkojen alueel
laja toisaalta suoalueilla luontoympäris
tö on saanut myös muita, jäätiköitymi
sistä riippumattomia piirteitä.

Jääkausien aikana kallioperä ja sitä
peittävä irtomaapeite kului jauhautu
malla ja louhiutumalla. Jäätikön kulje
tuksessa oleva mineraali- ja kiviaines
kului ja lopulta kerrostui jäätikön pohja-
sekä reunaosissa. Tällöin syntyi jäätiköi
tymisalueiden yleisin maalaji, moreeni
(kuva 1, sivu 8). Moreeniaineksesta koos
tuvia kohomuotoja kutsutaan moreeni
muodostumiksi. Eri tyyppisiä moreeni
muodostumia, kuten drumliineja, kum
pumoreeniaja reunamoreeniselänteitä
esiintyy jäätiköitymisalueilla runsaasti.

Moreenimuodostumat ovat suurelta
osalta syntyneet jäätiköiden häviämis
vaiheessa.

Suomessa jäätikön sulamisvaiheen
moreenimuodostumiaja muodostuma
alueita tavataan poikkeukseifisen edusta
vina yksilöinä ja kokonaisuuksina. Salpa
usselkien vyöhykkeen reunamoreenise
länteet ovat Nuoremman Dryas-vaiheen
ilmastomuutosten tutkimuksen kannal
ta tärkeitä. Drumliinien suuralueet eli
kentät ovat Suomessa poikkeuksellisen
hyvin kehittyneitä. Syntytavoiltaan eri
laisia, degiasiaafiohistorian kannalta tut
kimuksellisesti arvokkaita kumpumo
reenialueita tavataan eri puolella Suo
mea. Moreenimuodostumista tunnetaan
myös arvokkaita kvartäärikauden ker
rosseurantoja,jotka ovat luonnonhisto
riallisten muutosten tutkimuksen kan
nalta tärkeitä.

2.!.! Moreenin määrittely

Moreeni on sekalajitteinen maalaji, joka
sisältää eri raekokoja savesta lohkarei
sun. Se on syntynyt mannerjäätikön ir
rottamastaja kuljettamasta kallion kivi
aineksesta,johonjäätikkö on lisäksi sie
pannut mukaansa alustan vanhoja maa
perän kerrostumia, sedimenttejä. Mo
reenimaisista, sekalajitteisista maalajeis
ta voidaan käyttää myös tieteellistä ni
meä diamiktoni. Moreenia ja moreeni
muodostumia käsittelee kansainvälisen
INQUA-komissionloppuraportti,jonka
suositukset on soveltuvin osin otettu
huomioon tässä tutkimuksessa (Dreima
nis 1989, Goldthwait 1989).

Pohjamoreeni on kerrostunutjääti
kön alla. Se on usein suhteistunutta eli
maalajitteiden tasainen jakauma mah
doifistaa tiukkaan pakkautumisen. Tii
viyttä on lisännyt jäätikön pohjaosassa
vaikuttava suuri paine. Pohjamoreeni
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jaetaan syntytavan ja ominaisuuksien
mukaan fiivilseen, rakenteeltaan yleensä
massilviseen lodgement-tyyppiinjaba
sai melt-out-tyyppiin, joka on löyhem
pää ja jossa on usein kerroksellisuutta.
Pohjamoreeni on Suomen yleisin maalaji
ja se käsittää yli 50 prosenttia maa-alasta
(kuva 1). Kaifioperää verhoavaa, suhteel
lisen ohutta pohjamoreenia on kutsuttu
myös peitemoreeniksi.

Abiaafiomoreeni onjääfikön päälle
tai reunaan vapautuneesta kiviainekses
ta syntynyttä löyhää ja usein pohjamo
reenia vähemmän hienoainesta sisältä
vää ainesta. Kerrostuminen on tapahtu
nut massaliikunnoissa, veden kyllästä
mien aineksien valuessa ja vyöryessä jää
tikön päällä, reunassa ja alla. Abiaatio
moreenissa on yleensä runsaasti lajittu
neen aineksen, lähinnä hiekan ja osin sil
tin osueita ja kerroksia, koska kerrostu
misessa sulamisvesillä on ollut merkittä
vä osuus. Ablaatiomoreenin rakenne voi
olla massiivinen, mutta yleensä se on eri
tavoin kerrokseffinen. Kerrokset koostu
vat moreeniaineksesta ja lajiftuneista
välikerroksista. Abiaatiomoreenista on
käytetty myös nimeä pintamoreeni.

2.1.2 Moreenimuodostumien
määrittely

Moreenimuodostumat ovat korkokuval
taan itsenäisiä, pääosin moreeniainek
sesta koostuvia mäkiä ja selänteitä. Nii
den muodot eivät aiheudu alustan kaifio
perän tai vanhempien maaperän kerros
tumien korkokuvasta.

Moreenimuodostumat on tässä tut
kimuksessa jaettu kolmeen pääryhmään:
drumliineihin, kumpumoreeniin sekä
reunamoreenimuodostumiin ja -vallei
hin. Drumliini-tyyppiin on otettu mu
kaanjäätikön virtauksen mukaan suun
tautuneet jäätikön pohjassa syntyneet
muodostumat. Kumpumoreeni-tyypin
muodostumia on syntynyt sekä jäätikön
pohjassa (subgiasiaalisesti) että sen
päälle (supraglasiaalisesti) vapautunees
ta aineksesta. Niiden muodoillaja suun
tauksella ei ole suoraa yhteyttä jäätikön
virtauksen tai reunan suuntaan (poik
keuksenajuomumoreenimuodostumat).
Kumpumoreeniry1mään on otettu mu

kaan myös subglasiaalisesti syntyneet
jäätikön virtaussuuntaan nähden enem
män tai vähemmän poikittaiset muodos
tumat. Reunamoreenimuodostumat ja
vallit ovat syntyneet jäätikön reunassa
tai reunan välittömässä läheisyydessä.

Moreenimuodostumien oma korko-
kuva on kalliokorkokuvaa matalampaa.
Muodostumat ovat yleensä enintään 5-
20 metriä korkeita, joten maisemaifisesti
niiden merkitys ei ole tavallisesti kovin
suuri. Poikkeuksena ovat drumliinit, joi
den korkeus voi olla yli 50 metriä. Nii
denkin korkokuva on kuitenkin yleensä
alustan kalliokohoumien korkeuserojen
maaraamaa.

Tässä tutkimuksessa on noudatettu
maaperäkartoituksen (Haavisto 1983)
moreenimuodostumien luokitusta. Siinä
muodostumiksi luokitetaan maastossa
selkeästi havaittavat moreenikerrostu
mat, joiden paksuus on keskimäärin yli
viisi metriä. Pienehköt moreeniselänteet
ja vallit on otettu huomioon kartoituk
sessa ja on otettu mukaan tähän tutki
mukseen, mikäli ne ovat maastossa sel
västi erotettavissa.

2.1.3 Provinssit ja kentät

Provinsseiksi kutsutaan tässä selvityk
sessä tietyn moreenimuodostumatyypin
esiintymisen kokonaisaluetta. Esimer
kiksi paikalleen sulavan, ns. kuolleen
jään päälle vapautuneesta aineksesta
syntynyttä kumpumoreenia voi esiintyä
koko maassa niillä alueilla, jotka ovat
vedenkoskemattomia tai joissa veden
syvyys on ollut jääfikön sulamisvaihees
sa pieni, enintään 20-40 metriä. Vastaa
vasti vastasivun drumliinien (pre-crag)
esiintyminen rajoittuu lounaiseen Suo
meenja etelärannikolle.

Yleisnimenä moreenimuodostumi
en esiintymille on käytetty kenttää.
Suurkenttä on laajempi alueellinen
kokonaisuus, esimerkiksi Hyvinkään-
Mäntsälän alueella on reunamoreenival
lien suurkenttä, joka jakautuu Hyvin
kään-Jokelan, Ridasjärven-Kivilammin
suon-Ohkolan ja Sälinkään-Suojärven
Niemenkylän kenttiinja nämä edelleen
osakenttiin. Osakenttä on yhtenäinen
muodostuma-alue.

0Ympäristöministeriö



Kuva 2. Moreenimuodos
tuma-alueiden luokittelu
alueen koon mukaan:
provinssi —, suurkenttä
—. kenttä —. osakenttä
—. valli- tai kumpualue.
Esimerkkinä de Geer
reunamoreenien esiinty
minen Hyvinkään-Mänt
sälän alueella.

0

Kuvassa 2 esitetään suurkentän, kentän
ja osakentän keskinäiset suhteet. Esi
merkkinä on Kivilamminsuon reunamo
reenivallien osakenttä. Se on osa Ridas
järven-Kivilamminsuon-Ohkolan kent
tää, joka on osa Hyvinkään-Mäntsälän
suurkenttää. Kivilamminsuon itäsivulta
on edelleen tarkemmin rajattu yhtenäi
nen, tiivis vallialue, joka on yksi ulitteen
2 esimerkeistä.

Muodostumia,jotka liittyvät toisiin
sa ja muodostavat yhtenäisen kokonai
suuden kutsutaan muodostumakoko
naisuudeksi tai muodostumaiyhmäksi.
Tällaisesta on esimerkkinä Hyvinkään
Valkealammen reunamoreenimuodostu
mien alueen kaksi pääselännettä, jotka
yhtyvätlounaassa Komiharjulla

Yksittäistä moreenimuodostumaa
tai yhtenäistä muodostumaryhmää voi
daan kutsua myös geotoopiksi. Geotoop
pi on määritelty soveltaen Störmin
(1994) määrittelyä seuraavasti: “Geotoo
pit ovat maankamaran erityisiä osia, joil
la on merkittäviä geologisiaja geomorfo
logisia arvoja”. Tämä määritelmä poik

keaa vastaavasta Suomessa käytetystä
biotooppi-termin määritelmästä, joka ei
ota kantaa biologisiin arvoihin. Lisäksi
on olemassa termi geokohde (geosite),
joka tarkoittaa Kansainvälisen Geologis
ten Tieteiden Unionin (International
Union of Geological Sciences) arvokkai
den geologisten kohteiden (geotooppi
en)listaa. Lista on keskeneräinenja alus
tava. Siinä on (marraskuussa 1997) 326
kohdetta eri puolilta maapalloa.

2.2 Drumliinit

Drumliinit ovat Suomen merkittävin
moreenimuodostumatyyppi (kuvat 1 ja
4), kun otetaan huomioon muodostumi
en lukumäärä, koko ja levinneisyys. Ne
ovat syntyneet drumlinisaatiossa, joka
on virtaviivaistanut jäätikön pohjan es
teet (kalliokohoumat ja lujat, ei-muok
kaantuvat (deformoituvat) maaperän
kerrostumat) jään virtauksen helpotta
miseksi. Drumlinisaafiossa jäätikön alus
tan maaperän kerrostumat muokkaantu

— Tiet
Moreenivallit

• Reunamoreenimuodostumat

Kivilammin itäsivun vallialue

• Kivilammin osakenttä

[Z Ridasjärven-Kivilammin-Ohkolan kenttä
ja muut vastaavat kentät

• Hyvinkään-Mäntsälän suurkenifä
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vat (deformoituvat), kuluvat ja uudel
leenkerrostuvat (Bennett & Giasser
1996).

Drumliinien muodon perusteella
voidaan tehdä päätelmiä jäätikön virta
uksesta niiden synnyn aikana. Pitkät ja
suhteellisen kapeat selänteet ovat synty
neet pitkäaikaisen liikkeen vallitessa,
deformaation pystyessä muokkaamaan
voimakkaasti jäätikön alustaa. Jäätikön
virtauksen kääntyminen näkyy drumffi
nien muodossa. Uusi ifikesuunta pirstoo
drumffinin eriifislln uuden suunnan mu
kaisiin pieniin drumliineihin tai drumlii
ni saa ongenkoukkumaisenmuodon (ku
va3).

Usein drumhinikentät alkavat 10-30
kilometriä isojen reunamuodostumien
sisäpuoleltajajatkuvat jopa 100-200 kilo
metriä, kuten Savon drumliinikenttä.
Drumliinien välisiin laaksoihin tai nii
den päälle syntyneet harjut ja muut jää
tikön sulamisvesien kerrostumat osoitta
vat drumliinien synnyn päättyneen en
nen jäätikön reunaosan perääntymistä
niiden alueelle.

Drumliinien koko vaihtelee suures
ti. Niiden pituus voi vaihdella 100 met
ristä jopa seitsemään kilometriinjaleve
ys 50 metristä jopa neljään kilometriin.
Drumliinienleveydenja pituuden suhde
on enimmäkseen 1:3 - 1:8, mutta voi
vaihdella välillä 1:2-1:50. Drumliinien
korkeus vaihtelee metristä 120 metriin
(Glickert 1973).

Drumliineissa on usein kallioydin,
joka tulee moreenipeitteen alta esiin
drumliinin proksimaaliosassa, eli jääti
kön tulosuunnan puoleisessa päässä.
Drumliinien sisäosassa voi olla vanhem
pia maaperän kerrostumia, kuten aiem
pien jäätiköitymisten harjuselänteitä.
Drurnliinien aineksesta on yleensä pää
osa erilaista moreeniainesta, joista ylei
sin on pohjamoreeni.

Sianselkämäisten ldassisten drum
ifinien lisäksi tunnetaan useita vaihettu
mistyyppejä. Kalliodrumliineissa mo
reenipeite verhoaa kalliopintaa vain
ohuena (0 - 5 metrin) kerroksena. Kal
liodrumliinit on jätetty tässä tutkimuk
sessa tarkastelun ulkopuolelle, koska ne
eivät ole varsinaisia maaperämuodostu
mia. Drumliinikilvet ovat leveitä usean
drumliinin ryhmiä kaifiokohouman laki

Ympäristöministeriö

Liikesuunta 1

muovaa drumliinin

Vanhemman muodon hajoaminen

tai heikkeneminen voi tapahtua

joko drumlinsaatioelementtien

kanssa tai ilman niitä

Drumliinin muutokset jäätikön liikesuunnan kääntyessä.

Kehitys a —, d riippuu uuden liikesuunnan ajallisesta kestosta

ja/tai kasvaneesta nopeudesta.

Kuva 3. A. Drumliini Somerolla, Salkolan Kokkaresaaressa. Luode-kaak
ko-suuntainen drumliini, jonka vastasivulla, kuvan vasemmassa laidas
sa on mannerjäätikön hioma silokallio. Kuva Maija Haavisto-Hyvärinen.
B. Drumliinin muuntuminen jäätikön liikesuunnan kääntyessä, (kuva
muokattu, alkuperäinen piirros Bennett & Giasser 1996).

Jään liike

vaihe 1
vaihefl
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b

Vanhemman muodon päälle

kehittyy pienempiä muotoja

c

Aines on täysin uudelleen

järjestäytynyt uuden liikesuunnan

mukaan
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• Drumliinikentät 1:1 000 000
maaperäkartalla

• Kemi-Tornio

• Pre-crag-provinssi

Ahvenanmaa

Häme

Järvi-Suomi

Nurmes-Kuhmo

C Kuusamo

• man

[i Pohjanmaa

• Oulu

• Ranua

Ilomantsi

• Virolahti
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osassa. Fluting-tyypin moreeniselänteet
ovat pieniä, 20-200 metriä pitkiä, 1-5
metriä korkeita selänteitä kalliomäkien
distaaliosissa. Vakoutumisessa synty
neet ftuting-selänteet otetaan inventoin
nissa huomioon vain osana laajempia
drumliiniryhmiä. Vastasivun (pre-crag)
drumliinit (Haavisto-Hyvärinen ym.
1989, Haavisto-Hyvärinen 1997) ovat kai
liomäkien proksimaalisivuffle syntyneitä
drumliineja, joiden kerrospaksuus on
usein 30-50 metriä. Niiden aines sisältää
usein normaalia runsaammin savesai
nesta. Vastasivun drumliinien oletetaan
syntyneen viimeisimmän jäätiköitymi
sen varhaisvaiheessa. Tähän viittavat nii
den suuntautuminen ja aineksen usein

normaalia suurempi savespitoisuus,jon
ka arvellaan olevan osin peräisin viime
jääkautta vanhempien savikoiden ainek
sesta.

Drumliinikenttien sijainti on esitet
ty kuvassa 4. Kookkain drumliinikenttä
on Savossa, se koostuu pääalueesta, joka
kattaa pääosan Mikkelin läänistä ja Poh
janlahden rannikolle suuntautuvasta
osasta. Myös Nurmeksen, Kuhmon, Kuu
samon ja Inarin kentät ovat mittavia.
Kruunupyyn-Peräseinäjoen välillä on
tärkeä kenttä, joka liittyy Sisä-Suomen
reunamuodostumanjäätikön virtausvai
heeseen. Kemin-Tornion drumliiniken
tän arvellaan syntyneen edeifisen degla
siaation yhteydessä. Jäänjakaja-alueella,
keskisessä Lapissa hyvin kehittyneitä
drumffineja tavataan vähemmän.

Drumllineja on muualla maapallol
la kaikilla laajoilla jäätiköitymisalueilla.
Nimensä ne ovat saaneet Irlannista, jos
sa drumliineja esiintyy runsaasti. Brit
tein saarilla drumliinikenttiä on myös
Skotlannissa, Walesissa ja Englannissa.
Ruotsissa drumliineja on monissa pie
nemmissä keskittymissä, muttei saman
laisissa laajoissa kentissä kuin Suomessa.
Norjassa on drumliinikenttä Finnmar
kissa. Venäjällä drumliineja on Suomen
kenttien jatkeina Itä-Karjalassa. Myös
Saksassa on Aippien etumaastossa drum
liineja. Pohjois-Amerikassa drumliineja
on Yhdysvalloissa Wisconsinissaja New
Yorkin osavaltion keskiosassa. Kanadas
sa on monia laajoja drumliinikenttiä.
Myös Tulimaassa Etelä-Amerikassa on
drumffinikenttä.

Dmmliinien
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Kuva 4. Drumliinien
suurkentät ja provinssit
Suomessa. Pohja-aineis
tona maaperäkartta
1:1 000 000 (Geologian
tutkimuskeskus). Tutki
musalueen sijainti esitet
ty peruskarttojen ruu
dukkona.
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Kuva 5.
A. Drum/iinikuva Juva,
Vuorenmaa, kuva J.
Tikkanen, B-E. Kumpu
moreenia: Eja C. Kan
gasniemi. kuvat J. -P Pal
mu, D, Ilomantsi, Kumpu
kangas, kuva R Johans
son. Kuva E. Reunamo
reenimuodostuma, Hat
tuvaara, kuva J.-P Pa/mu.

Ympäristominsteriö



Kuva 6. Kuvat A-C kumpumoreenia La
pissa: A. Kilpisjärvi, Meekonjärvi, kuva
R Johansson, B. man, Nellim, kuva P
Johansson, C. PuUumoreen Utsjok
Paddaskaidi, kuva R. Pol/ari,
Kuvat D-E moreeniseinämiä: D. Hyvin
kää, kuva J.-R Palmu, E. KemUärvi, Peu
raselkä, kuva 1. Kurkinen.
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2.3 Kumpumoreeni

2.3.! Yleistä

taisten selänteiden moreenimuodostu
matyyppi. Näille päätyypeille on rajattu
omat provinssinsa (kuva 8). Lisäksi kum
pumoreenia esIIntyy jäätikönkielekkei
den saumoissa (interlobaattisesti) mm.
Kuusamossaja Suomussalmella (Aario &
Forsström 1979, Aario 1990).

Kumpumoreeni puuttuu tai on har
vinaista alueilla, joilla maapeite on ollut
ohut ja syntyprosesseille ei ole ollut riit
täväsfi irtainta maaperää raaka-aineeksi.

c Halkeamat täyttyvät lohkareilla

Kuva 7. Kumpumoreenin
synty A. Kumpumoreenia
Somerolla, kuva Tuulikki
Grönlunä. 8. Piirrossarja
paikalleen sula van jään
oloissa syntyvästä kumpu
moreenista (kuva muo
kattu, alkuperäinen kuva

•.] Bennett & Glasser 7996).

Kumpurnoreenin kaksi päätyyppiä ovat
1) varsinainen kumpumoreeni, joka on
syntynyt vedenkoskemattomilla, ylim
män rannan yläpuolisilla alueilla tai
matalan veden oloissa jään paikalleen
sulaessa ja 2) juomumoreeni, jäätikön
pohjalla, sen liikkeeseen nähden poikit

A Raot ja halkeamat moreenin
pinnassa (vetojännitys)

Painanteiden
täyttyminen

+ + +

+ + Jää +

+

+

+ + ++ +

+ + + + + + +

•1.

+ +

+

+

+

+

÷
+ + +

B Painovoima lajittelee
aineksen

Sulaminen jäätikön sisällä ja pohjassa
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Kuva 8. Kumpumoreeni
Suomessa. Tutkimusalue
esitetty peruskarttaruu
dukkona.

Erikoisalueet
Kauhajoki
Pulju

0

Tällaisia alueita on varsinkin eteläisessä
Suomessa, lähinnä rannikkoalueilla.
Myös keskisessä Lapissa on alue, josta
kumpumoreenikentät lähes puuttuvat.

Kumpumoreenialueiden kumpujen
korkeus on 5-25 metriä, yleensä alle 10
metriä. Kumpukenttiä on yleensä jääti
kön virtaussuunnan mukaisina pitkinä
kenttinä ja usein laaksoalueilla isojen
drumliinien välissä. Kumpumoreeni

alueilla varsinaisten kumpujen osuus on
koko kentän pinta-alasta 5-50 prosent
tia.

Kumpumoreenikenttiä esiintyy lä
hes koko maassa (kuva 8). Niiden alue
kattaa noin 5 ¾ maa-alasta eli 15600 km2
(Kujansuu & Niemelä 1990). Moreeni
kumpujen yhtenäisistä alueista laajin on
Kemijärven kumpumoreenikenttä. Pit
kistä jäätikön virtauksen suuntaisista

Kumpumoreenilcentät

• Moreenimuodostumat 1:1 000 000 maaperäkartalla
. Tärkeimmät moreenimuodostumien suurkentät
tEl Juomumoreenien provinssi

Kuolleen jään, usein supraglasiaalisen
kumpumoreenin provinssi

0
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kentistä laajin on Oulunjärven ja Joen
suun välillä.

Kumpumoreenialueita on kaikilla
laajoilla jäätiköitymisalueilla. Pohjoises
sa Ruotsissa on runsaasti eri tyyppisiä
kumpumoreenimuodostumia. Muualla
niitä tavataan mm. Venäjällä, Norjassa,
Irlannissa, Englannissa, Saksassa ja Puo
lassa. Pohjois-Amerikassa karstityypin
(disintegration moraine) kumpumoree
nia tavataan laajoilla alueilla Yhdysval
loissaja Kanadassa. Juomumoreenia ta
vataan Suomen lisäksi ennen kaikkea
Ruotsista ja Kanadasta.

2.3.2 Varsinainen
kumpumoreeni

Varsinaisen kumpumoreenin synnyssä
tärkeää on ollut jäätikön reunaosan liik
keen voimakas hidastuminen ja pysähty
minen, stagnaatio. Jään reunan uloin osa
on muodostanut esteen, joka on ohjan
nutjäätikön liikkeen ylöspäin. Jäätikön
pohjaosasta on noussut kiviainesta ylem
mäsjäähän.Tästä asemasta kiviaines on
myöhemminjään sulaessa voinut vapau
tua jäätikön pinnalle. Jäätikön pinnalta
kiviaines on kerrostunut ja kasautunut
alustalle jään vähitellen sulaessa (kuva 7)
(Gravernor & Kupsch 1959, Eyles 1983,
Aartolahti 1995).

Moreenikumpareikkojen kiviaines
on voinut vapautua myös jäätikön poh
jastaja kerrostua subglasiaalisesti. Kum
pumoreenikentässä voi täten olla sekä
jäätikön päälle että alle vapautuneesta
aineksesta koostuvia kumpuja. Subglasi
aalisia kumpumoreenikenttiä on koko
maassa. Näihin kuuluvat mm. itäisen
Uudenmaan-Kymenlaakson rannikko-
seudun moreenikumpareikot sekä aina
kin osa Satakunnan kumpumoreenialu
een kummuista.

Moreenikumpareiden rinteiden
kaltevuus riippuu kerrostuvan aineksen
hienoainespitoisuudestaja karkeudesta.
Vettä läpäisevämmästä aineksesta on
yleensä muodostunut jyrkkärinteisem
piä kumpareita kuin massaliikunnoissa
valuneesta hienoainespitoisesta moree
niaineksesta.

Ablaatiomoreenista koostuvia kum
puja voi syntyä, kun jääfikön reuna päät
tyy kuivalle maalle tai matalaan veteen.

Ympäristöministeriö

Näillä alueilla jäätikkö voi stagnantoitua
joko laaksoissa tai korkeimmilla alueilla.
Jälkimmäisestä ovat esimerkkinä Toiva
kan-Kangasniemen länsiosan kumpu
moreenialueet. Selänteiden suuntaus
laaksoalueilla on usein poikittainen, ii
meisestijäänväistöliikkeen seurauksena.
Suuntaus voi olla myös säteettäinen,
mikä kuvastaa railojen vaikutusta.

2.3.3 Juomumoreeni

Juomumoreeni-muodostumatyyppiin
(ribbed moraine) kuuluu joukko subgla
siaalisesti syntyneitä suuntaukseltaan
enemmän tai vähemmänjääfikönhikkee
seen nähden poikittaisia selänne- ja
kumputyyppejä. Ne syntyivät, kun aiem
min alustaansa jäätynyt jäätikön pohja
alkoi jäätikön sulamisvaiheessaliukuaja
jääfikön pohjalle kehittyi voimakas veto
jännitys. Juomumoreenin alatyypeiksi
Hättesfrand (1997) tunnistaa Rogen-mo
reenit, kumpujuomumoreenit, Blatt
nick-moreenitja pienetjuomumoreenit.
Juomumoreenit muodostavat jäätikön
vfrtaukseen nähden poikittaisten moree
niselänteiden kenttiä, joissa yksittäiset
selänteet muodostavat epäsäännöllisiä
kuvioita. Suomessa juomumoreenimuo
dostumia on mm. Rovaniemen-Ranuan
välillä ja Kemijärvellä useammalla alu
eella, Reisjärvellä, Kalajoen-Pihtiputaan
välillä, Vaasan seudulla, Raahen alueella
ja Satakunnassa (kuva 8). Myös Savossa
ja Pohjois-Karjalassa on moreenimuo
dostumia, joita on eräissä selvityksissä
pidetty Rogen-moreeneina (Aartolahti
1995).

2.3.4 Muut
kumpumoreenityypit

Lapissa tavataan erityisiä moreenimuo
dostumatyyppejä omilla rajoittuneilla
alueillaan. Näitä ovat mm. Pulju-moree
ni (Kujansuu 1967) (kuva 8) ja Sevetti
-moreeni (Aario 1990). Kauhajoellaja sen
ympäristössä on alue (kuva 8), jossa
muodostumat ovat erityisen paksuja
(jopa yli 50 metriä) ja niissä on 5 - 10
metrin kerrostumisyksiköinä hiekkaa ja
moreeniainesta. Muodostumien alueella
suhteelliset korkeuserot ovat pieniä nii
den kokonaispaksuuteen verrattuna

0



(Vaasan läänin seutukaavaifitto ja Geolo
gian tutkimuskeskus 1994).

Kumpumoreenin erikoistyyppinä
pidetään myös glasiaalikarstin oloissa
syntyneitä kumpuj a, jotka voivat olla yli
25 metriä korkeita (Aartolahti 1995). Nii
den aines on usein vähälohkareisempaa
ja niissä on yleensä runsaammin lajittu
neen aineksen osia (Okko & Perttunen
1971, Tikkanen & Heikkinen 1975).

2.4 Reunamoreeni
muodostumatja -vallit

Reunamoreenimuodostumat ja -vallit
syntyvätjäätikön reunassa. Jäätikön reu
naosassakerrostuu pohjamoreenia, mas
saliikuntakerrostumiajajäätikköjokien
veden virtauksen kerrostamana lajittu
neita maalajeja. Pohjamoreenia tavataan
selänteiden jäähkön puoleisella sivulla,
joskus sitä on pääosa pienien vallien ai
neksesta. Lajittuneen aineksen kerrostu
mat ovat muodostumien distaali-ja ala
osassa. Jäätikön reunan poikiminen on
riippunut veden syvyydestä jäätikön
reunassa ja tämä on osaltaan sanellut
reunan kerrostumisoloja ja syntyvän
muodostuman kokoa ja rakennetta.

Isot ja keskikokoiset reunamoreeni
muodostumat sijoittuvat Salpausselki
enja Sisä-Suomen reuna-asemien muo
dostumaketjuihin (kuva 10). Näissä reu
na-asemissa jäätikön reuna on pysynyt
pitempään paikallaan. Aineksella on siis
ollut aikaa kasautua jäätikön reunan
eteen reunan suuntaisiksi muodostu

miksi. Vain pieni osa isommista reuna
asemiin syntyneistä muodostumista on
moreenivaltaisia. Pääosa niistä on ainek
seltaan jäätikköjokisyntyisiä ja ainoas
taan jäätikön puoleisissa osissa (proksi
maaliosissa) on runsaammin moreeniai
nesta. Isoja reunamoreenimuodostumia
on erityisesti Hämeessä ja Pohjois-Karja
lassa.

Merkkeinälyhytaikaisemmistajää
tikön reunan perääntymisen pysähtymi
sistä on reunamoreenimuodostumia li
säksi myös Pihtiputaalla (Mäkelä 1988),
Karttulassa, Vesannossa ja Pielavedellä
(Glfickert 1974) ja Ylikiimingissä (Aario
1990). Suomessa on arviolta 1500 reuna
moreenimuodostumaa, joista tutkimus-
alueella on noin 400 muodostumaa.

Pieniä reunamoreenivalleja kutsu
taan myös de Geer-moreeneiksi ruotsa
laisen tutkijan mukaan. Reunamoreeni
vallit esiintyvät kenttinä. Ne ovat yleen
sä syntyneet jäätikön reunaan vuorotte
levan perääntymisen ja etenemisen tu
loksena. Koska reunan edestakaisenliik
keen rytmi on yleensä ollut vuosittaista,
on reunamoreenivalleja kutsuttu myös
vuosimoreeneiksi. Osa valleista voi olla
syntynyt jäätikön pohjan railoihin (Zilli
acus 1987). Vallien aines on pohjamoree
nia (Aartolahti ym. 1995), massaifikunta
kerrostumia ja osittain myös jäätikkö
jokikerrostumia. Reunamoreenivallien
korkeus on yleensä 1 - 5 metriä, leveys
5 - 25 m ja pituus 20-500 metriä, poik
keuksellisesti jopa kaksi kilometriä. Vai
lien etäisyys toisistaan vaihtelee 20- 200
metriln.

Kuva 9. Reunamoreenival
lien synty. Kuva muokattu,
(kuvan lähteenä Bennett
& Glasser 7996 ta). Aines puristuu eteenpäin ja muodostuu selänne

Aines kerrostuu jäätikön pohjaosan sulaessa

Jäävuori pyörähtää jäätikön

reunan poikiessa

Jääjärvi

Q .
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Reunamoreenimuodostumatja -vallit

Salpaussellden vyöhykkeen ulkopuolel
la reunamoreenivallien kenttiä on ran
nikkoseuduilla (kuva 10). Valliparvia ta
vataan harvoin linjan Vaasa-Ilomantsi
koillispuolella. Tärkeimpiä vaifikenttiä
ovat Vaasan-Raippaluodon, Uudenkau
pungin-Mynämäen, Salonja Hyvinkään-
Mäntsälän ja eteläisen Kymenlaakson
suurkentät (kuva 10). Lisäksi valleja on

mm. Valkeakosken seudulla, Haminan
itäpuolella, Satakunnassa ja Rovaniemen
seudulla. Koko maassa yksittäisiä valleja
on arviolta 10000, joista tutkimusalueel
la on noin 2000 vallia.

Fennoskandiassa reunamoreeni
muodostumia on ennen kaikkea Salpaus
selkien ikäisessä, Nuoremman Dryas
kauden aikana syntyneissä jäätikön reu

Reunamoreenit 1:1 000 000 maaperäkartalla

Sisä-Suomen reunamuodostuman vyöhyke

Salpaussellcien vyöhyke

Reunamoreenivalliparvien provinssi

Muut reunamoreenialueet
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na-asemissa. Ne muodostavat vyöhyk
keen Fennoskandian ympäri Norjassa,
Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä.

Reunamuodostumia (end moraines)
onjäätiköitymisalueiden reunavyöhyk
keissä Saksassa, Puolassa, Tanskassa,
Baltian maissa ja Venäjällä. Samanlaisia
vyöhykkeitä on Pohjois-Amerikassa
Suurten Järvien ympäristössä (Chigago,
St. Louis) ja mantereen itärannikolla
New Yorkista koilliseen. Näiden muo
dostumien synnyssä on usein merkittä
vänä tekijänä ollut jäätikön pusku ja nii
den aineksesta suuri osa on vanhempia
maaperän kerrostumia. Reunamoreeni
vallien kenttiä esiintyy Euroopassa eri
tyisesfi Ruotsissa ja Norjassa. Kanadassa
niitä tavataan monilla alueilla.

Moreenimuodostumien yhdistelmät

Moreenimuodostumien yhdistelmät voi
vat olla synnyltään hyvinkin eri ikäisiä,
mutta esiintyvät nyt yhdessä. Kumpu
moreeni-drumliini-yhdistelmän esiinty

minen on yleinen itäisessä ja pohjoisessa
Suomessa. Salpausselkävyöhykkessä on
reunamoreeni-kumpumoreeni-ja drum
liini-yhdistelmiä. Juomumoreenien ja
reunamoreenivallien yhdistelmiä tava
taan mm. Raippaluodossa.

Moreenimuodostumien varsinaisen
synnyn jälkeinen kehityshistoria

Jos moreenimuodostuma joutui synnyt
tyään veden pinnan alle, se on voinut
osin peittyä silttien ja savien alle tai sii
hen on voinut syntyä rantamerkkejä.
Mikäli veden syvyys on ollut yli 20 met
riä, muodostuman alaosia peittävät hie
not maaperän kerrokset eli jäätikön sula
misvaiheessa syntyneet lustasavet ja -sil
tit tai postglasiaaliset eli jääkauden jäl
keisenä aikana syntyneet savet ja siltit.
Rantavoimien vaikutuksesta muodostu
missa on rantatörmiä ja rantakerrostu
mia. Muodostumien pinnalla voi olla
siirtolohkareita.

Q Suomen ympäristo 292



Moreenimuodostumien

suojelullinen ja taloudellinen

merkitys
........................................................

Moreenia ja moreenimuodostumia on
Suomessa lähes kaikkialla (kuva 1). Muo
dostumien välillä on kuitenkin runsaasti
eroja. Niiden muodot, rinnekaltevuudet
ja pienkorkokuva vaihtelevat hyvin pal
jon. Muodostumien aineksssa on suuria
eroja muodostumien välillä, mutta myös
yksittäisen muodostuman sisällä.

Moreenimuodostumiengeodiversi
teeffi eli luonnon geologinen monimuo
toisuus on niiden biodiversiteetin lähtö
kohta. Moreenimuodostumilla vallitse
vat suurimmaksi osaksi tavalliset kan
gasmetsätyypit ja useimmiten niiden
biodiversiteetti ja biologinen merkitys
on samaa luokkaa kuin muidenkin ta
lousmetsävaltaisten alueiden. Erityistä
biologista merkitystä moreenimuodos
tumalla voi olla esimerkiksi silloin, kun
paikalla esiintyy jotain harvinaisempaa
kasvillisuustyyppiä, kuten lehtoa, rehe
vää suota tai vaikkapa lähdekasvillisuut
ta tai alueella syystä tai toisesta esiintyy
harvinaista tai uhanalaista lajistoa.
Nämä biologiset luonnonarvot ovat jo
tuoneet moreenikohteitajossakin määrin
suojelun piiriin.

Suomen moreenimuodostumista
suurin tieteellinen merkitys on Salpaus
sellden vyöhykkeen reunamoreenimuo
dostumilla. Salpausselät ovat maailman
laajuisesti ainutlaatuinen jäätiköiden su
lamisvaiheen katkaisseen kylmän ilmas
tovaiheen fyysinen ilmentymä. Tätä kyl
mää ajanjaksoa kutsutaan Nuoremmaksi
Dryas -kaudeksi. Myös tietyt drumlii
ni-, kumpumoreeni- ja reunamoreeni
vallikentät ovat erityisen hyvin kehitty
neitä ja tieteellisesti arvokkaita. Ainut
laatuisia moreenimuodostumia ovat
myös Lapin Pulju-moreenit.

Maisemallisesti moreenimuodostu
mista arvokkaimpia ovat Salpausselkien
vyöhykkeen isot reunamoreenimuodos
tumat, koska niiden suhteelliset korkeu
det voivat olla jopa yli 50 metriä ja niiden

rinteet ovat riittävän jyrkkiä maisemalli
sen arvon kannalta. Myös isot drumliinit
ovat maisemallisesti erityisen arvokkai
ta. Kumpumoreeni-ja reunamoreenival
lien parviin voi paikallisesti liittyä mer
kittäviä kauneusarvoja. Eräissä valtakun
nallisen maiseman-suojeluohjelman
kohteissa on myös merkittävä moreeni
muodostumista koostuva maisemaifinen
osatekijä.

Moreenimuodostumien pohjavesi
on haja-asutusalueilla merkittävä poten
tiaalinen pohjavesivara. Moreenimuo
dostumissa voi parhaimmillaan muo
dostua pohjavettä yhtä tehokkaasti kuin
harjualueillakin. Yksittäisten kylien mit
takaavassa moreenialueet voivat olla
edullinen vaihtoehto pohjavesilähteenä.

Moreenimuodostumienmaa-ainesta
on käytetty maarakentamisessa suhteel
lisen vähän eikä niihin ole kohdistunut
samanlaisia maa-ainesten ottopaineita
kuin harjualueille. Moreenimuodostu
mien kiviaineksen käyttö harjuainesta
korvaavana materiaalina on kuitenkin li
sääntymässä. Tulevaisuudessa, kun har
jualueet on enenevästi joko käytetty
maa-aineslähteinä tai suojeltu pohjavesi
huollon tarpeisiin, kohdistuu maa-aines
ten ottopaine lisääntyvästi myös moree
niinja moreenimuodostumiin. Myös tek
nologinen kehitys vie tähän suuntaan;
moreeniaineksen käyttökelpoisuutta
voidaan parantaa pelletointimenetelmäl
lä, jossa moreenin perusmassasta, mat
riksista, tehdään isompia, soraluokanko
koa olevia kappaleita sementin tai muun
vastaavan sideaineen avulla. Pelletointia
ja pelletoidun moreenin käyttökelpoi
suutta tienrakentamisessa tutkitaan par
haillaan Tampereen teknillisessä korkea
koulussa. Tutkimuksen raportin arvioi
daan valmistuvan vuoden 1999 aikana.

Maa-aineslain säännökset säätelevät
myös moreenimuodostumien maa-ai
neksen ottoa kuten harjujen ja kallion
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kiviaineksen ottoa. Moreenimuodostu
mia koskevassa lupaharkinnassa ja lupa
ehdoissa otetaan samalla tavalla huomi
oonlain määräykset kauniin maisemaku
van vaalimisesta, luonnon merkittävien
kauneusarvojenja erikoisten luonnone
siintymien säilyttämisestä. Samoin rajoi
tukset, joilla pyritään estämään huomat
tavat tai laajalle ulottuvat vahingolliset
muutokset luonnonolosuhteissa ja tur
vaamaan vedenhankintakäyttö koskevat
myös moreenimuodostumien maa-ai
nesten ottoa.
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Moreenimuodostumia on Euroopassa
tarkasteltu erilaisissa maisemainven
fointeissa tai yleisissä geotooppi-inven
toinneissa osana laajempaa geologista
aineistoa. Arvokriteereihin perustuvaa
kokonaisvaltaista tarkastelua, inventoin
tia,jossa otettaisiin huomioon moreeni
muodostumien eri arvotustekijät kuten
heteellisetja opetukselliset sekä hyödyn
tämisnäkökulma ei ole toteutettu. Tällai
set inventoinnit ovat vasta suunnittelu-
vaiheessa. Myös Suomella on kansainvä
liset velvoitteet säilyttää tärkeimmät
avainkohteet tuleville sukupolville,
luonnonhistorian tutkimuksen avain
paikkoina.

Englannissa on tieteellisesti erityi
sen tärkeiden kohteiden (SSSI = Sites of
SpecialScientific Interest) joukossa myös
moreenimuodostumia. Avainkohteiden
valinta on tehty maaston muotojen (geo
morfologisin), kerrostumisoloihinifitty
ym (sedimentologisin) ja kerrosjärjes

tyksimn liittyvmn (stratigrafisin) perus
tein. Englannissa kohteet ovat pääasias
sa pistemäisiä (sites) johtuen maankäy
tön intensiteetistä tiheään asutuilla alu
eilla.

Ruotsissa on valittu edustavimmat
moreenimuodostumat valtakunnalli
seen geotieteellisten kohteiden (geove
tenskapliga riksobjekt) luetteloon. Koh
detyyppeinä on mm. drumffineja, reuna
moreeniselänteitä ja -valleja sekä erilai
sia kumpumoreenityyppejä.

Myös Sveitsissä on moreenimuo
dostumia otettu kansallisesti tärkeiden
geotooppien listalle. Tällä listalla mo
reenimuodostumiksi luetaan myös jääti
kön reunaan syntyneitä, osaksi jääfikkö
joldsyntyisiä reunamuodostumia (mo
raines), jotka vastaavat Suomen Salpaus
selkiä (Stfirm 1994). Moreeni-termin
monimerkityksisyys on otettava huomi
oon tehtäessä kansainvälisiä muodostu
mavertailuja.
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5...................................

5.1 Yleistä

Tutkimusalueeksi valittiin karttalehilen
2042 ja 2044 alue (kuvat 1,4,8, ilja ii sekä
liitteen 2 kartat). Alueen koko on itä-län
sisuunnassa noin 80 kilometriä ja pohjois
etelä-suunnassa 30 kilometriä, pinta-ala
on noin 2500 neliökilometriä. Tutkimus-
alue on Etelä-Suomen läänissä Uuden
maan ja Hämeen maakunnan liittojen alu
eella. Alueella ovat Hyvinkään kaupunki
ja pääosat Karkkilan ja Riihimäen kau
pungeista sekä Lopenja Mäntsälän kun
nista. Lisäksi on isoja osia Vihdin ja Haus
järven kunnista ja pienempiä osia Järven
pään kaupungista sekä Askolan, Kärkö
län, Nummi-Pusulan, Nurmijärven, Por
naisten, Pukkilan, Rengon, Sipoon, Tam
melan, Tuusulan ja Janakkalan kunnista.

Alueen valinnan perusteena on Ete
lä-Suomen oloissa poikkeuksellinen mo
reenimuodostumien runsaus ja edusta
vuus. Tammelan ylängön eteläosa ulottuu
tutkimusalueelle. Ylängöllä tavataan run
saasfi kumpumoreenialueila ja drumlii
neja. Myös reunamoreenimuodostumia
on alueella runsaasti, koska Salpaussel
kien vyöhyke kulkee sen poilddlounaasta
koilliseen. Lisäksi Hyvinkään-Mäntsälän

.......................

alueella on reunamoreenivallien suur-
kenttä.

5.2 Korkokuvaja maisema

Tutkimusalueen korkeustasojen merkit
tävin tekijä on kaifiopinnan eroosiotaso,
joka ilmenee kaakkoon viettävänä pe
nepiaanipintana. Penepiaanipinnan
kaade on kalliokohoumien lakien mu
kaan 1.5-2 m/krn, vastaten Glickertin
(1969) ja Heikkisen (1975) esittämää ar
voa 1.7 m/km. Lopen länsiosissa, tutki
musalueen luoteisosassa kalliokohou
mien lakien korkeus on 160 m meren-
pinnan yläpuolella, laskien asteettain
alueen kaakkoisosaan, jossa vastaava
korkeustaso on noin 80 m mpy.

Relatiiviset korkeuserot tutkimus-
alueella ovat pääosin 20-50 m, eli Gra
nön (1952) luokituksen mukaan alue on
mäldmaata. Yli 50 m korkeuseroja on
siellä täällä tutkimusalueella. Pienim
mät relatiiviset korkeuserot ovat tutki
musalueen savikkojen peittämässä
eteläosassa.

Tutkimusalueen eri osat ovat maj
semakuvaltaan varsin erilaisia, mitä il
mentää alueen sijainti maisemamaaKuva 71. Tutkimusalue.
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kuntien rajavyöhykkeellä. Maisemamaa nummen eteläpuoliset ja Lopen kirkon-
kuntajaossa alueen eteläpuolisko kuuluu
eteläiseen rantamaahanja pohjoispuolis
ko Hämeen viljely-ja järvimaahan (Mai
sema-aluetyöryhmä 1992).

Vielä selvemmin hahmottuu alueen
länsi- ja itäosien maisemallinen erilai
suus,joka juontaa juurensa korkokuvas
taja maaperästä ja näiden vaikutuksesta
maankäyttömuotoihin. Yleistäen voi
daan sanoa, että länsiosaa leimaa Tamme
lan ylängön metsäinenja runsasvesistöi
nenluonnonmaisema, kun taas itäosa on
alavampien viljelyalueiden pirstomaaja
vesistöjä on harvassa. Maisemamaakun
tien alajaossa tutkimusalue jakautuu nel
jään osaan: lounaisosa kuuluu Kiskon
Vihdin järviseutuun, luoteisosa Tamme
lan ylänköseutuun, koillisosa Keski-Hä
meen viljely-ja järviseutuunja kaakkois
osa eteläiseen viljelyseutuun (Maisema
aluetyöryhmä 1992).

5.3 Kallioperä

Tutkimusalueen kallioperä edustaa noin
kahden miljardin vuoden ikäistä ns. sve
kofennialaisen vuoriston juurialuetta.
Kallioperä koostuu syväkivistä sekä lius
keistaja gneisseistä, jotka ovat alunpitä
en maanpinnalle kerrostuneita irtomaa
kerrostumiaja tulivuorisyntyisiä kerros
tumia (Härme 1953, 1954, 1978). Pinta
syntyiset kivilajit ovat tutkimusalueen
lounaisosassa pääasiassa pyrokseenig
neissejä. Kaakkois- ja itäosassa ne ovat
pääosin kiillegneissejä ja kvartsi-maasäl
pägneissejä sekä emäksisiä vulkaniitteja
ja amfiboliitteja.

Syväkivilajeista yleisimpiä ovat vaa
leat graniittiset kivilajit. Tummia syväki
viä, gabroja ja dioriitteja on Karkkilasta
Hyvinkäälle ulottuvassa vyöhykkeessä.
Laajin yhtenäinen alue on ns. Hyvinkään
gabro, jonka kivilajit vaihtelevat gabros
ta dioriittiin.

Kaifioperän korkokuva on Suomessa
yleensä riippuvaisempi murrosvyöhyk
keiden sijoittumisesta kuin kivilajista
(Okko 1961, Mmi 1967). Hyvinkään gab
roalueen kivilajit ovat kuitenkin kestä
neet kulutusta (eroosiota) tutkimusalu
een muita kivilajeja paremmin. Muita
kestäviä kivilajeja ovat olleet Pernun

kylän luoteispuoliset granaattikiille
gneissit sekä porfyyrinen mikrokliini
graniitti Ridasjärven koillispuolella.

Tutkimusalueen itäosan poikki kul
keelounaasta koifiiseen murrosvyöhyke,
joka on osa Porkkalasta Lahteen ulottu
vaa murrosvyöhykettä (Härme 1978).
Muita huomattavia murrosvyöhykkeitä
ovat mm. Vihtijärven-Ylimmäisen kautta
Karkkilaan ja edelleen länteen ulottuva
murrosvyöhyke sekä Karkkilan keskus
tasta luoteeseen ja Karkkilan pohjois-
puolelta länsiounaaseen ulottuvat mur
rosvyöhykkeet. Yleisin murrosvyöhyk
keiden suunta on lounaasta koilliseen.
Toinen yleinen suunta on luoteesta kaak
koon.

5.4 Maaperä

Tutkimusalueelta on julkaistu 1:100000-
mittakaavaiset maaperäkartat (Tynni
1962, 1969 ja Virkkala 1966). Virkkala
(1963) on myös tutkinut alueen jäätikkö
jokisyntyisiä reunamuodostumia ja
reunamoreeniselänteitä. Glilckert (1975)
on tutkinut II Salpausselän muodostu
mia Karkidlan-Lopen alueella. Jäätikön
sulamisvaiheen kulkua lustasavikrono
logian avulla on tutkinut Niemelä (1971).
Aartolahti (1968) on tehnyt geomorfo
logisen selvityksen Tammelan ylängöstä.
Muita geomorfologisia tutkimuksia alu
eella ovat tehneet mm. Zilliacus (1987),
Tikkanen (1989) ja Laaksonen (1989).

Alueen harjut ovat jakautuneet jää
fikön sulamisvesien virtaussysteemeihin
1 Salpausselän proksimaali- ja distaali
puolella. Salpausselkien eturnaastossa on
kuusi harjujaksoa, joista Nukarin harju-
jakso on yhtenäisin. Myös Mäntsälän kir
konkylän kautta kulkevan jakson kulku
on selkeä, vaikkakin se muodostuu erilli
sistä selänteistä ja kummuista. 1 Salpaus
selän proksimaaliosasta luoteeseen
suuntautuvista harjuista vain Hausjär
ven Hikiän ja Hyvinkään Sveitsin-Lau
nosten harjutjatkuvat ainakin II Salpaus
selälle. Keihäsjoen laaksosta alkaa suuri
harjujakso, joka jatkuu Läyliäisten länsi
puolitse Pernunnummelle ja edelleen
Tammelan Portaaseen. II Salpausselän
vyöhykkeessä alkavat harjujaksot päätty
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vät Tammelan ylängöllä 5-7 kilometriä II
Salpausselän proksimaalipuolella.

Reunamoreeniselänteitä on Salpaus
sellden etumaastossa vedenjakaja-alueil
la ennenkaikkea luode-kaakko -suuntai
sissa kentissä. 1 Salpausselällä on reuna
moreeniselänteitä vähän, mutta 1 ja II
Salpausselän välialueella runsaasti, sa
moin II Salpausselän vyöhykkeessä.
Kumpumoreenikenttiä on tutkimusalu
eella pääasiassa sen länsiosassa Tamme
lan ylängöllä. Kentät ovat syntyneet pää
asiassa supra-akvaattisesti tai matalan
veden olosuhteissa. Tammelan ylängöllä
on myös drumliineja.

Savi-ja silttialueet sijoittuvat kallio
perän murrosvyöhykkeisiin ja muille
syvemmälle kuluneille alueille. Savikot
ovat tutkimusalueen kaakkoisosassa alle
60 m:n korkeustasossa, Riihimäen alueel
la alle 100 m tasossa ja Lopen - Läyliäis
ten alueella noin 110 m korkeustasossa.
Tutkimusalueen itäosassa, Riihimäen
(2044) karttalehdellä savi on yleisin maa-
laji (Tynni 1969). Alueen länsiosassa,
Karkkilan (2042) karttalehden alueella
savikkoja on vähemmän. Isoimmat yhte
näiset savikkoalueet ovat Karkkilan kes
kustan, Kytäjärvenja Launosen ympäris
tössä.

Jäätikön lilkesuunta on Salpaussel
kien etumaastossa ollut sulamisvaihees
sa pohjoisluoteinen, 315-335°. Tynnin
(1969) mukaan pohjoisluoteista liike-
suuntaa on edeltänyt läntinen-länsiluo
teinen ja pohjoinen liikesuunta. 1 ja II
Salpausselän välialueella ja osin myös
pidemmällä luoteessa jäätikön viimei
nen voimakas liikesuunta on ollut kohti
ISalpausselkää, suunnasta 295-320°. Uur
teiden lisäksi jäätikön liikesuunta ilme
nee drumliinien ja ftutingien suuntauk
sessa. 11:n Salpausselän proksimaalipuo
lellajäätikönliikesuunta on ollut pääasi
assa suunnasta 290-305°.

Merkittävin mannerjäätikön pe
rääntymiseen liittyvä tapahtuma oli
ylimmän rannan tason laskeminen 26 -

2$ metriä Baltian jääjärven purkautuessa
ja muuttuessa Yoldiamereksi. Jäätikön
reuna oli tällöin välittömästi Toisen Sal
pausselän pohjoispuolella (Donner 1969,
1982, Ghickert 1979). Lustasavikrono
logian perusteella 1 Salpausselkä syntyi
Hyvinkään alueella noin 11 200-10950

vuotta sitten (Niemelä 1971) ja veden-
pinnan lasku Yoldiameren tasoon on ta
pahtunut noin 10200 vuotta sitten (Nils
son 196$, Niemelä 1971).

5.5 Biologia

Tutkimusalue sijaitsee eteläboreaalisen
metsäkasvillisuusvyöhykkeen eteläreu
nalla lähellä tammivyöhykkeen rajaa.
Eteläboreaalisen vyöhykkeen alajaotte
lussa alue edustaa vuokko-vyöhykettä.
Reheviä lehtoja ei tutkimusalueella ole
kovin runsaasti, sillä alue jää Hämeen
lehtokeskuksen ja Uudenmaan runsas
lehtoisen tammivyöhykkeen väliselle
karummalle seudulle. Alueella on kui
tenkin muutamia pienialaisia valtakun
naffisenlehtojensuojeluohjelmankohtei
ta. Paikallista ravinteisuutta osoittavat
myös kasvilajistoltaan merkittävät Hy
vinkäänja Karkldlanlettosuot.

Yhtenäiset metsäalueet painottuvat
tutkimusalueen länsipuoliskoon Tam
melan ylängölle, Hyvinkään Kytäjälle
sekä Valkealammin seudulle Vihdin ja
Hyvinkään rajalle. Näillä järvienja lam
pien elävöittämillä metsäseuduilla elää
muualla Uudefiamaallaja Etelä-Hämees
säjo harvinaistunutta linnustoa, ja myös
nisäkäskannat ovat vahvat. Edustavia
vanhoja metsiä ei tutkimusalueella juuri
ole säilynyt, lukuunottamatta Mäntsälän
rauhoitettua Mustametsää, joka pienestä
koostaan huolimatta on etenkin hyön
teislajistoltaan merkittävä.

Tutkimusalueella on runsaasti valta
kunnallisesti arvokkaita luonnonsuoje
lukohteita verrattuna ympäröiviin kun-
tim. Tunnetut suoj eluarvot liittyvät pää
asiassa muiden maalajien kuin moreenin
peittämiin alueisiin. Pääpaino on valta
kunnallisen soidensuojeluohjelman ja
harjujensuojelunohjelman kohteissa.
Laajin arvokas luontokokonaisuus on
Lopella sijaitseva Maakylän-Räyskälän
harjujakso, johon liittyy myös muita
suojelukohteita kuten Purinsuonja Luu
tasuon soidensuojeluohjelmakohteet
sekä Keritty-Melkuttimien rantojensuo
jeluohjelmakohde. Osa tästä arvokkaas
ta kokonaisuudesta on rauhoitettuvuon
na 1995 Komionluonnonsuojelualueeksi,
joka lähes 500 hehtaarin kokoisena on
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tutkimusalueen suurin tähän mennessä
perustettu luonnonsuojelualue.

Myös Hyvinkäällä, Nurmijärvellä,
Mäntsälässä ja Hausjärvellä on useita
valtakunnaifisten suojeluohjelmienkoh
teita. Harjuja edustavat Sääksjärven alue
ja Solttilannummi Hyvinkään ja Nurmi-
järven rajalla, Sveitsinharju Hyvinkäällä
sekä Pässinlukot-Nummenlukot Haus
järvellä. Soidensuojeluohjelmaankuulu
via, varsin luonnontilaisina säilyneitä
keidassoita ovat Lopen Isosuo, Hyvin
kään Petkelsuo ja Järvisuo-Ritassaaren
suo, Hausjärven Mustasuo ja Kilpisuo,
Mäntsälän Kivilamminsuo-Pitkästenjär
vet ja Isosuo-Kotojärvi sekä Pornaisten
Lampisuo.

Vesistöt keskittyvät selvästi tutki
musalueen länsiosaan, sillä Lopen ja
Karkkilan ylänköseuduilla on runsaasti
järviä ja lampia. Ne kuuluvat Karjaanjo
en vesistöalueen latvaosiin ja useat niis

tä ovat karujaja happamoitumisherkkiä.
Veden laatu on niissä yleensä hyvä. Erit
täin edustava esimerkki karusta kirkas
vetisestäjärvestä on myös Hyvinkään ja
Nurmijärven harjualueella sijaitseva
Sääksjärvi, joka on säilynyt puhtaana ja
vesikasvillisuudeltaan edustavana. Sen
sijaan Kokemäenjoen vesistönlatvaosien
järvissä kuten Loppijärvessä hajakuor
mituksen vaikutus veden laatuun on
merkittävä.

Monet tutkimusalueen itäosan vilje
lyseutujen järvet ovat rehevöityneitä.
Useimmat Vantaanjoenja Mustijoen ve
sistöihin kuuluvat järvet ovat vedenlaa
dultaan vain välttäviä tai tyydyttäviä,
sillä hajakuormituksen vaikutus on sel
vä. Arvokkaina lintuvesinä tunnetaan
lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva
Hyvinkään Ridasjärvi ja soidensuoje
luohjelmaan kuuluva Mäntsälän Kotojär
vi.
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Tutkimusmenetelmät
y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

0

6.1 Tutkimuksen vaiheet

Moreenimuodostumien inventointi ete
nee esivalintavaiheen kautta varsinai
seen inventointivaiheeseen (kuva 12).
Esivalinnassa käydään työalueen muo
dostumat läpi muodostumatyypeittäin.
Lähempään tarkasteluun valittavien
muodostumien määrä riippuu työalueen
muodostumien merkityksestä laajem
missa muodostumaprovinsseissa ja suur
kentissä. Inventointiin valituista kohteis
ta kerätään täsmennetty lähdeaineisto
(taulukko 1, sivu 31).

Inventoinnin maastotyövaiheessa
geologi ja biologi tekevät maastotarkis
tuksetja arvottavat kohteen geologiset,
maisemalliset ja biologiset osatekijät
sekä huomioivatmahdoffiset muut arvot.
Samalla täsmennetään kohteiden rajauk
set. Maastotyövaiheenjälkeen kohteiden
rajaukset digitoidaan ja ominaisuustie
dot tallennetaan.

Moreenimuodostumien arvotarkas
telu pohjautuu pääosin maa-aineslain
mukaisiin ympäristökriteereihin. Lain
tavoitteena on suojella geologisesti, mai
semallisesti ja biologisesti arvokkaita
maa- ja kallioperän muotoja. Toisaalta
lain avulla on mahdollista ohjata maa-
ainesten ottamista ympäristön kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Moreenimuodostumien erityiset luon
non-ja maisemalliset arvot inventoidaan
ja arvotetaan. Tutkimuksen tavoitteena
on tuottaa objektiivinen, kattava ja tutki
mustietoon pohjautuva inventointitieto
ennen muuta maa-aineslain mukaisen
lupaharkinnan käyttöön.

6.2 Lähdeaineistot

Moreenimuodostumia käsittelevä poh
ja-aineisto on pääasiassa kartoitusaineis
tojaja koekaivantojen raportteja. Geolo

ginenkartoitusaineistokäsittää Geologian
tutkimuskeskuksen (GTK:n) 1:1 000 000,
1:400000,1:100000 ja 1:20000 -mittakaa
vaisten maaperäkartoitusten aineiston.
Lisäksi lähteenä voidaan käyttää erillisiä
laajoja kartoitustöitä, joista tärkeimmät
ovat Nord-Kalott-projekti (Map of Qua
ternary Geology, sheets 1, 2, Northern
Fennoscandia (1986)) sekä vielä julkaise
maton Mid-Norden-projekti. Geomor
fologisista kartoituksista tärkein on Suo
men geomorfologian kartta (Fogelberg &
Seppälä 1979).

Moreenimuodostumia koskevia
maastotutkimuksia on tehty kartoitus
ten lisäksi kahta päätarkoitusta varten.
Malminetsintää palvelevia moreenitut
kimuksia on tehty 1970-luvun alusta läh
tien. Samalla on selvitetty moreenistrati
grafiaa. Päämenetelmänä on ollut koekai
vantojen tutkimus. Tutkimustietoa on
eri puolilta Suomea noin 6 500 kaivan
nosta. Tietoa on kertynyt ennen kaikkea
pohjamoreenista, koska tavoitteena on
ollut selvittää pääasiassa pohjamoree
niin liittyviä tekijöitä. Drumliineista on
kuitenkin suhteellisen runsaasti tietoja,
koska drumliineissa pohjamoreeni on
tärkeänä rakennekomponenttina.

Moreeni-inventointeja maa-aines-
tarpeisiin on tehty eri puolilla maata
GTK:nja tiepiirien tutkimuksina. Niissä
päätavoitteena on ollut löytää harjusoraa
korvaavaa karkeaa moreeniainesta var
sinkin sorateiden tienpitoon. Myös näis
sä selvityksissä hyödynnettiin kaivurilla
tehtyjä koekaivantoja. Kaivantoja on
koko maassa tehty arviolta noin 3 000.
Tietoja on ennen kaikkea erilaisista mo
reenimuodostumista, koska tutkimuk
sissa oli tavoitteena löytää riittävän pak
sujaja ainesmäärältään teknisesti käyt
tökelpoisia moreenimuodostumia.

Muita moreenimuodostumia käsit
televiä aineistoja ovat erilaiset tieteelliset
selvitykset, joista geologian puolella
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merkittävimpiä ovat Virkkalan (1963),
Kujansuun (1967), Ghickerfin (1973, 1975),
Aarion (1977, 1990), Sutisen (1992) ja J.
Nenosen (1993, 1994) selvitykset. Geo
morfologiaa ovat tutkineet mm. Aarto
lahti (1968, 1972, 1995), Tikkanen (1981,
1989) ja Zilliacus (1987). Erilaiset opin
näytetutkimukset ja erillisselvitykset
ovat myös tärkeä tietolähde.

Feruskartta mittakaavassa 1:20 000
on myös tärkeä kartta-aineisto. Tarpeen
mukaan käytetään apuna saatavilla ole
via ilmakuva-aineistoja.

Lähdeaineistona inventoinnissa tar
vitaan myös tietoja luonnonsuojelu- ja
maisema-arvoista. Tässä tutkimuksessa
olivat käytössä valtakunnallisten harju
jen-, lehtojen-, lintuvesien, maiseman-,
rantojen-, soiden sekä vanhojen metsien
suojeluohjelmien tiedot sekä valmisteil
Ja olevan Natura-ohjelman tiedot. Suo
men ympäristökeskus on kerännyt ai
neistoa lisäksi mm. arvokkaista kaffioalu
eistaja perinnebiotoopeista. Seututason
maisemaselvitykset ovat osa pohja-ai
neistoja. Suojelualuetiedot kirjataan esi
tarkastelussa moreenimuodostuma
alueen arvoa nostavaksi ominaisuustie
doksi.

Paikallistason luontotieto, suojelu-
päätökset tai suunnitelmat suojelustaja
arkeologiset tiedot on kerättävä eri läh
teistä. Alueelliset ympäristökeskukset,
kunnat ja maakunnalliset liitot ovat teet
täneet alueellisia ja paikallisia ympäris
töselvityksiä. Suomen ympäristökeskus
ja alueelliset ympäristökeskukset tallen
tavat tietoja luonnonsuojelulaissa suojel
tujen luontotyyppien sekä erityisesti
suojeltavien lajien esiintymisestä. Ole
massa oleva tieto metsä- ja vesilaissa
mainituista arvokkaista, säilytettävistä
luontotyypeistä otetaan huomioon mo
reenimuodostumien inventoinnissa.

Uhanalaisten eläinten ja kasvien
(UHEX) rekisterin tiedot käydään läpi
valittujen moreenimuodostuma-aluei
den kohdalta ennen maastotarkistus
vaihtetta.

Pohjavesialueita koskeva tieto on
tarpeen inventointivaiheessa, kun käy
dään läpi kohteettaisia arvotusteldjöitä.
Pohjavesialueiden tiedot ovat saatavissa
numeerisessa muodossa alueellisista
ympäristökeskuksista.

Moreenimuodostumien objektiivinen
esivalinta on inventoinnin toteutuksessa
avainasemassa. Inventoinnissa työaluee
na voi olla vain osa muodostumapro
vinssista tai suurkentästä. Tällöin on
edustavuuden varmistamiseksi arvioita
va työalueen muodostumien osuus ja
edustavuus koko muodostumatyyppi
provinssista tai -suurkentästä. Tämän
perusteella suunnitellaan esivalittavien
kohteiden määrä muodostumatyypeit
täin, työalue tarpeen mukaan osiin jaet
tuna.

Esivalinnassa muodostumat, muo
dostumakokonaisuudetja osakentät käy
dään läpi muodostumatyypeittäin. Valin
ta etenee provinssista tärkeimpiin suur
kenttiin, kenttiin ja osakenttiin sekä lo
puksi muodostumakokonaisuuksiin ja
muodostumiin. Maastotarldstuksiin ja
arvotettaviksi saadaan joukko kohteita.

rnoo
Pohjedon keruu

jo- -_____

Maisema
- korkokuvotteto
- ka4ta-otnelstot

Biologia Esivalinta
- tutldmukset ja

- suoju muodoslumlen
alustava rajaus

6.3 Esivalinta Kuva 12. Moreenimuo
dostum/en inventoinnin
työkaa vio tutkimusalueel
la.
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Esivalinnanyhteydessä tehdään alustava
geologinen ja maisemallinen arvotus
luokkiin 1, 2, 3ja 4.

Esivalinta tehdään pääasiassa geolo
gisen aineiston perusteella, mutta myös
biologiset arvot voivat nostaa muodostu
ma-alueen mukaan inventoinffin.

Moreenimuodostumalla voi olla
geologista arvoa, vaikka se ei olisi enää
luonnontilainen rakentamisen tai maa-
ainesten ottamisen vuoksi. Ei-luonnonti
lainen kohde (maa-ainesten ottoalue, tie-
leikkaus tms.) voi olla tärkeä opetus- ja
tutkimuskohde. Esivalinnassa ei näin ol
len ole syytä karsia pois niitä muodostu
mia, joissa on esimerkiksi jokin leikkaus.
Maa-ainesten otto tai rakentaminen vä
hentää muodostuman maisemallista ja
biologista arvoa.

Drumhilneille ja suurille reunamo
reenimuodostumille käyttökelpoinen
esivalinta-aineisto on maaperän korko
kuvakartta mittakaavoissa 1:100 000 ja
1:20 000,joilta voidaan hahmottaa muo
dostumien rajautumista ympäristöstään.
Rajautuminen vesistöihin, soihin, kallio
alueisiin, harjuihin tai savikoille voidaan
nähdä tästä aineistosta suoraan. Perus
kartalta voidaan tarkastella rajautumista
myös asutuksen tai peltokuvioiden suh
teen. Koska maaperän korkokuvan poh
ja-aineistoja on vain osasta maata,
on esivalinta laajoilla alueilla tehtävä
1:1 000 000 maaperäaineistosta tai Lapis
sa 1:400 000-maaperäkartta-aineistosta.
Drumliinien esivalinnassa on käyttökel
poinen esivalinta-aineisto myös pelkkä
maanpinnan korkokuva. Tällöin on huo
mioitava valaisusuunnan merkitys. Viis
tovalaisu on tehtävä useasta, mieluim
min ainakin kolmesta suunnasta.

Kumpu-ja reunamoreenivalleja in
ventoitaessa tarvitaan karttatulldntavai
heessa korkeuskäyrä-aineisto. Myös on
tärkeää mahdollisimman kattava kallio
paljastuma-aineisto. Paljastumafiedot on
kerättävä MML:n peruskartoitukses
ta tai Maastotietojärjestelmästä sekä
GTK:n maaperä-ja kallioperäkartoitus
tenja muiden tutkimusten paljastuma
aineistoista.

Reunamoreenivallienja kumpumo
reenialueiden esivalinnassa tarvitaan
kaikki olemassa olevat selvitykset ja kar
toitukset, koska nämä muodostumat
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erottuvat huonosti korkeusaineistoista.
Kalliopaljastumatietojen puuttuminen
voi aiheuttaa pienipiirteisen kalliokor
kokuvan alueiden tulkinnan kumpumo
reeniksi. Näin on käynyt mm. Tammelan
ylängöltä tehdyissä geomorfologisissa
selvityksissä. Reunamoreenivaffit erottu
vat huonosti peruskartoilla, koska niiden
korkeus on usein liian pieni käyräesityk
seen.

Inventointiin otetaan vain maastos
sa selvästi erottuvia muodostumia, joi
den suhteellinen korkeus ja kerrospak
suus on vähintään viisi (5) metriä. Poik
keuksia ovat sellaiset matalammat reu
namoreenivallit, fluting-selänteet ja
kumpumoreenityypit, jotka erottuvat
selvästi maastossa.

Inventoitavaksi ei oteta muodostu
mia,jotka sijaitsevat kokonaanjo suojel
luilla alueilla. Suojelualueilla sijaitsevat
kohteet mainitaan kuitenkin inventoin
nissa. Myös moreenistratigrafiset ha
vaintokohteet jätetään tarkastelun ulko
puolelle, elleivät ne kuulu johonkin
muodostumaan.

6.4 Arvotusperusteet

6.4.1 Yleistä

Moreenimuodostumakohteiden arvotus
perustuu tässä tutkimuksessa maa-aines-
lain mukaisiin lupaharkinnan kriteerei
hin. Arvotus perustuu geologisiin, mai
semallisiin ja biologisiin tekijöihin (tau
lukot 2,3, 4ja 5). Myös muut tekijät (vir
kistyskäyttö, kulttuurihistoria, pohjave
si, luonnontilaisuus ja lähiympäristö)
voivat vaikuttaa kohteen arvoon.

Geologinen arvo perustuu moreeni
muodostumatyyppien syntyhistoriaan
ja niiden glasiaaligeomorfologisiin piir
teisiin. Arvotuksessa selvitetään mo
reenimuodostumatyyppien alueellista
levinneisyyttä, merkitystä tutkimuksen
ja opetuksen kannalta sekä harvinaisuut
ta, edustavuutta ja monipuolisuutta.
Tiettyä moreenimuodostumatyyppiä
edustava muodostuma saattaa olla mor
fologialtaan erityisen hyvin kehittynyt.
Kehittyneisyyttä voi ilmentää yksittäi
sen prosessin kuten drumlinisaation syn
nyttämä drumliinimuoto. Ainutiaatui
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Taulukko 1. Moreenimuodostumien inventoinnissa käytettävät aineistot.

Lyhenteet: AYK:t = alueelliset ympäristökeskukset, GTK = Geologian tutkimuskeskus,

MML = Maanmittauslaitos, SYKE = Suomen ympäristökeskus, YM = Ympäristöministeriö

Maaperägeologinen kartta 1 : 1 000 000 koko maa
(GTK) yleispiirteinen

Maaperägeologinen kartta 1 :400 000 Pohjois-Suomi (Oulun korkeudelta)
(GTK) yhtenäinen aineisto, ilmakuvapohjaista

Maaperägeologinen kartta 1 : 1 00 000 eteläinen Suomi
(GTK) luokitus muuttunut

Maaperägeologinen kartta 1 :20 000 yhtenäinen aineisto
(GTK) eteläinen Suomi suhteellisen kattavasti

Maaperän tietojärjestelmä (GTK) paljastumat, kerrosjärjestykset, kairaustieto,
seism iset, maatutka, lähteet ym.

Kallioperän tietojärjestelmä (GTK) paljastumatieto

Maa-aineslfartat l :20 000 (GTK) jonkin verran myös moreenimuodostumatietoa

Maa-ainesten oton lupatiedot
(kunnat, AYK:t, SYKE)

Moreeniainestutkimukset arviolta 3 000 kaivantoa
(GTK sekä Tiepiitit) 1) GTK + Tiepiirit

2) Tiepiirien geologit

Moreeni- ja kvartääristratigrafiset arviolta 6 500 kaivantoa
tutkimukset (GTK) suuri osa malmiaiheiden etsintään tehtyjä

Geomorfologinen kartta 1 l 000 000

Tieteelliset julkaisut

Opinnäytteet

Valtakunnalliset suojeluohjelmat inventoitavien kohteiden suhde jo suojeltuihin

(YM, SYKE) ja suojeltavaksi valittuihin alueisiin

Natura-ohjelma (YM, SYKE, AYK:t)

Valtakunnallinen uhanalaisten eläinten ja käyttö vasta inventointivaiheessa

‘ kasvien rekisteri UHEX (SYKE)

Pohjavesialueiden kartoitusaineisto 1) mahdolliset moreenipohjavesialueet
(SYKE) 2) moreenimuodostuman ja pohjavesialueen

_______________________________________ suhde

Peruskartta (pohja) (MML) niiltä alueilta, joista ei geologisia karttoja

Maastotietojärjestelmä (MML) uusi pohjakartta-aineisto

Korkeuskäyräaineisto 5 m välein numeerisen käsittelyn pohja-aineisto, josta

(MML) voidaan laskea tarkempi — korkeusmalli

Maaperägeologinen kartta 1 : 1 000 000 koko maa
(GTK) yleispiirteinen

Korkeusmalli 25 m ruutu (MML) maastomuotojen tarkasteluun ja relatiivisen
korkeuden laskennan aineisto

Seutukaavat, seudulliset selvitykset
(maakunnan liitot, AYK:t)

Paikallistason luonnonsuojelutieto keruu kunnittain
(kunnat, AYK:t)

_____________

Arkeologiset ja kulttuurihistorialliset
selvitykset (Museovirasto)

__________________________________________
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nen moreenimuodostuma on poikkeus-
tapaus yhden tai useamman ominaisuu
tensa osalta. Salpaussefiden muodostu
mavyöhyke on maapallon mittakaavas
saldn ainutlaatuinen ja sen yksittäisetkin
muodostumat voivat olla arvokkaita.
Myös tunnettu erityinen kerrosjärjestys
voi tehdä muodostumasta ainutlaatui
sen.

Moreenimuodostumien geologisista
ja geomorfologisista piirteistä arvioi
daan esiintymisen yleisyys, edustavuus
sekä monipuolisuus. Edustavuustarkas
telu pitää sisällään myös ns. tyyppimuo
dostumakäsitteen,jolla tarkoitetaan jotain
tiettyä moreenimuodostumatyypin esi
merkkialuetta, josta kyseinen moreeni
muodostumatyyppi on tieteellisessä kir
jallisuudessa kuvattu. Tutkimuksen ja
opetuksen kannalta geologisesfi arvokas
moreenimuodostumatyyppi on “tieto
pankki”, jossa on tietoa luonnonoloista
jääkausiaj alla ja erityisesti jäätikön sula
misvaiheessa. Kerrostumat ja niiden si
säiset rakenteetja rajapinnat antavat tie
toa kerrostumis-ja ympäristöoloista.

Moreenimuodostumien harvinai
suutta tarkastellaan mm. alueellisen le
vinneisyyden tasolla ja edustavuutta esi
merkiksi moreenimuodostumatyyppien
muotojen suuntautuneisuuden tai kehit
tyneisyyden kautta. Moreenimuodostu
man tai muodostuma-alueiden geologis
ta monipuolisuutta voidaan arvioida esi
merkiksi sen sisältämien erilaisten mo
reenimuodostumatyyppien tai moreeni
muodostumatyypin sisältämän synty
historianja glasiaaligeologisten osateki
jöiden kautta.

Maisema-arvoiltaan moreenimuo
dostumat ovat kallio- ja harjualueisiin
verrattuna yleensä vähemmän merkittä
viä. Drumliinit ovat usein niin isoja ja
loivapiirteisiä, ettei tavallinen maastossa
kulkija miellä muodostumalla olevan
erityisiä maisemallisia arvoja, joskus
muodostuman olemassa olokaan ei hah
motu selkeästi. Kumpumoreenialueiden
ja reunamoreenivallien ongelma on
päinvastainen, kummut tai selänteet
erottuvat vasta lähietäisyydeltä, ja par
haiten silloin kun alueella on tehty met
sähakkuita.

Moreenimuodostumilla ei tiettäväs
ti ole erityisiä ainoastaan niillä esiintyviä
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biotooppeja, vaan luonto on samanlaista
kuin pohjamoreenialueillakin. Tavan
omaista suurempi biologinen arvo mo
reenimuodostumalla voi olla biotooppi
en monipuolisuuden vuoksi tai esimer
kiksi ravinteiselle alustalle syntyneen
rehevän kasvillisuuden ansiosta. Biolo
gista arvoa nostaa moreenimuodostuma
alueella esiintyvä uhanalainen tai harvi
nainen lajisto.

6.4.2 Geologiset arvot

6.4.2.! Syntyhistoria

Muodostuman syntyhistoriassa erote
taan erilaisia kerrostumisolojaja -järjes
tystä kuvaavia tekijöitä, jotka liittyvät
pääasiassa glasiaaligeologiaanja manner
jäätikön toimintaan. Tutkimuksen ja tie
teen kannalta tärkeät syntyhistorialtaan
tunnetut moreenimuodostumat ovat
suojelun kannalta arvokkaita kohteita.
Moreenimuodostuman tai muodostu
ma-alueen syntyhistoriaifista arvoa mää
ritettäessä on yleensä vain osa kerrostu
misoloista ja kerrosjärjestyksistä kerto
vista piirteistä nähtävissä. Syntyhistori
an arvotus voi perustua useiden synty-
historian osatekijöiden muodostamaan
yhteisarvoon tai ainoastaan yhden erit
täin merkittävän tekijän painottamiseen
pisteytyksessä (taulukko 2, sivu 33).

Kerrosturnisolot(sedimentologia)
Moreenimuodostuman synnyttäneet
kerrostumisolot ja -prosessit ovat muo
dostuman geologisessa arvotuksessa tär
keä havainnoinnin kohde. Muodostu
man moreeniaineksen kuten pohjamo
reenin kerrosten suhde jääfikön sulamis
vesien synnyttämiin erilaisiin kerrostu
misyksiköihin on osa tätä tarkastelua.
Kerrostumisyksiköiden sisäinen raken
ne, niiden kolmiulotteiset muodotja ra
japinnat on mahdollista havainnoida
muodostumanleikkauksista. Muodostu
man edustavat, kerrostumisoloista ker
tovat piirteet lisäävät sen arvoa geologi
sen tutkimuksen näkökulmasta.

Jäätikön toiminnan merkit
Reunamoreenimuodostumissaja joskus
myös muissa moreenimuodostumatyy
peissä voidaan tavatajäätikön toiminnan
merkkejä, jotka antavat tietoa mm. jääti
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Taulukko 2. Moreenimuodostuman syntyhistorian arvotustekijät.

Arvotustekijä Arvoluokka

1 2 3 4

Kerrostumisolot: erittäin hyvin merkittävä jonkin
Kerrostumisyksiköiden merkittävä, merkittävä verran
O sisäinen rakenne avainkohde merkitystä

3-D-muoto
O rajapinnat

Moreeni- ja moreenimainen aines
pohjamoreeni
massaliikuntasedimentit

Moreenimuodostumien ja
-kerrosten suhde jäätikköjoki
toimintaan, -muodostumiin ja
-yksiköihin

Jäätikön toiminnan merkit: erittäin selvästi heikosti ei
jäätikön etenemisen eli selvästi todettavissa todettavissa todettavissa

oskillaation merkit todettavissa

. muut jäätikön virtaukseen
liittyvät merkit

kuolleen jään merkit

Kerrosjärjestys: erittäin hyvin merkittävä vähemmän
O onko kohteessa tunnettu merkittävä merkittävä merkittävä

arvokas kerrosjärjestys?

. esimerkiksi litostratigrafian
avainkohde

Muodostumalla erityisarvo erittäin hyvin merkittävä vähemmän
yleismaailmallisessa merkittävä merkittävä merkittävä
geologisessa kehityksessä:
esim. jotkin Nuoremman Dryas
vaiheen (Salpaussellcien)
moreenimuodostumista

Muut geologiset piirteet hyvin merkittävä jonkin vähemmän
Itämeren kehitys: Rantamerkit, merkittävä verran merkittävä
rannansiirtymisen historia, merkittävä
törmät, vallit, rantakerrostumat

Siirtolohkareet

Tuulikerrostumat

kön virtauksesta ja pohjaoloista. Näitä
ovat mm. reunan etenemiseen eli oskil
laatioon tai muuhun jäätikön virtauk
seen liittyvät giasiotektoniset rakenteet
kuten siirrokset ja poimut. Jääfikön toi
minnan merkkien esiintyminen nostaa
moreenimuodostuman geologista arvoa.
Kumpumoreenilla,jonka voidaan osoit
taa syntyneen kuolleen jään oloissa eli
jään sulaessa paikalleen, on geologinen

erityisarvo, koska se antaa tietoa jääkau
den päättymisvaiheen luonnonoloista
alueella.

Muodosturnien kerrosjärjeshjs
(kvartääristratigrafia)

Mikäli moreenimuodostumasta tunne
taan arvokas kerrosjärjestys, on kohteel
la erityistä geologista merkitystä. Esi
merkkinä tästä on Helsingin Vuosaares
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sa vastasivun drumliinissa tavattu kvar
täärikaudenloppuvaiheen tutkimuksel
lisesti arvokas kerrosjärjestys (Hirvas
ym. 1995). Tällaisten maaperän kerrosjär
jestyksen (litostratigrafian) avainkohtei
den suojelussa ollaan esimerkiksi Eng
lannissa Suomea paljon pidemmällä

Moreenimuodostumalla erityisarvo
yleismaailmallisessa geologisessa
kehityksessä
Suomessa Salpausselkien vyöhykkeen
muodostumilla on erityisarvo, koska ne
ovat osa maapallon ilmastonkehityksen
kannalta erityisen merkittäviä ns. Nuo
remman Dryas-vaiheen muodostumia.

Muutgeologisetpiirteet
Moreenimuodostumaan liittyviin mui
hin geologisiin plirteisiin kuuluu mm.
Itämeren jajääjärvien kehityshistoriasta
kertovat rantamerkit, dyynit ja slirtoloh
kareet, jotka osaltaan lisäävät moreeni
muodostuman geologista arvoa. Itäme
ren ja jääjärvien kehitysvaiheisiin liitty
viä rantatörmiä, -valleja ja rantakerros
tumia on nähtävissä moreenimuodostu
mien lakiosissa ja rinteillä. Jääkauden
jälkeisissä perigiasiaalisessa vaiheessa on
moreenimuodostumien yhteyteen pai
koin kehittynyt eolisia (tuuli) kerrostu
mia. Myös merkittäviä siirtolohkareita
voi esiintyä moreenimuodostumien yh
teydessä.

6.4.2.2 Glasiaaligeomorfologia
(jääkautiset maaston muodot)

Moreenimuodostumatyyppien giasiaali
geomorfologisia arvotustekijöitä ovat
suhteeffinen korkeus, muotojen kehitty
neisyysja suuntautuneisuuden aste sekä
jään kontakti- sekä distaalirinteiden ke
hittyneisyys (katso taulukko 3). Näiden
arvotustekijöiden perusteella voidaan
tarkastella ja analysoida jäätikön toimin
nassa vaikuttaneita tekijöitä ja niiden
välisiä suhteita.

Suhteellinen korkeus
Suhteellisella korkeudella tarkoitetaan
moreenimuodostuman korkeutta ympä
röivästä maastosta metreinä. Muodostu
man suhteellinen korkeus kuvastaa sen
yleistä glasiaaligeologista merkitystä.
Korkeus heijastaa enemmän tai vähem

män suoraan syntyprosessin intensiteet
tiä: drumlinisaation voimakkuutta tai
kumpumoreenin tai reunamoreenimuo
dostuman synnyttäneen kerrostumis
prosessin intensiteettiä. Korkeammalle
(ja yleensä samalla myös suuremmalle)
muodostumalle annetaan parempi geo
morfologisen tekijän arvo. Muodostu
man morfologian arvotuksessa ei siis
painoteta pelkästään muodon kehitty
neisyyttä. Suhteellisen korkeuden arvo-
luokkien rajat ovat 10, 30 ja 50 metriä.

Kumpumoreenin muotojen
kehittzjneisyys
Kumpumoreenin muotojen kehittynei
syyttä arvioidaan rinnekaltevuuksien,
kumpujen koon sekä kumpujen oman
pinta-alan ja koko muodostuma-alueen
pinta-alojen suhteen perusteella. Suuret
rinnepituudet ja -kaltevuudet kuvasta
vat osaltaan intensiivisiä kerrostumiso
loja. Tällaiset muodostumat arvotetaan
jyrkkyydenja rinteiden pituuden kasva
essa parempiin arvoluokkiin. Kumpujen
koko (tilavuus) sekä kumpareidenja ko
konaispinta-alan suhde kuvastavat käy
tettävissä olleita ainesmääriä kumpujen
syntyessä. Geomorfologisen arvon kan
nalta muodostumien merkitys suurenee,
kun kumpujen fiheysja koko kasvavat.

Jäätikön liikkeeseen nähden poikit
taiset selännemuodot ja näiden muoto
jen yksityiskohdat voivat antaa tietoja
jäätikön toiminnasta. Mikäli muotojen
perusteella voidaan tehdä päätelmiä gia
siodynamiikasta, nostaa se muodostu
man arvoa suhteellisesti sitä enemmän
mitä voimakkaampia ja geologisen kehi
tyksen kannalta merkittävämpiä piirteet
ovat.

Esimerkkinä kumpumoreenin geo
morfologian arvotuksesta onjuomutyy
pin poildttaisten moreenimuodostumien
muotojen kehittyneisyyden arviointi.
Niiden morfologiaan ovat voineet vai
kuttaa prosessit repeämisvaiheessa
(alustaansajäätynytjäätikön pohja alkaa
liukua alustallaan jäätikön pohjan läm
pötilan noustessa). Toisaalta niiden muo
toihin ovat voineet vaikuttaa myös mah
dollinen drumlinisaatio sekä myöhem
mät lähellä jäätikön reunaa toimivat
kumpumoreenin syntyprosessit. Mikäli
muodostumassa pystytään erittelemään
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Taulukko 3. Moreenimuodostumien (glasiaali)geomorfologiset arvotustekijät.

näitä eri vaiheita korkokuvan perusteel
la, nostaa se muodostuman geologistaja
geomorfologista arvoa.

Drumliinien suuntautuneisuuden aste
Drumliinien suuntautuneisuuden aste
kehittyy drumlinisaatiossa jäätikön lii
kenopeudenja ajan säätelemänä. Jos jää
tikön liikesuunta kääntyy, tulee tämä
esille selänteiden muotojen muuttumi
sena (kuva 3). Näin ollen drumliinien
muodoista voidaan tehdä päätelmiä jää
tikön liikkeen suunnasta, nopeudestaja
kääntymisestäjajäätikön pohjan oloista
jäätikön perääntymisvaiheessa drumli
nisaation aikana. Mitä parempi suuntaus
on, sitä paremman arvon muodostuma
saa tämän osatekijän osalta.

Reunamoreenimuodostumien jään
kontakti-ja distaalirinteet
Reunamoreenimuodostumangeologista
arvoa nostaa sen rinteiden morfologian
selväpiirteisyys. Jään kontaktirinteiden
kehittyneisyys (korkeus ja jyrkkyys) ja
mahdoffinen moniosaisuus kuvastaa jää
tikön reuna-asemien sij oittumista ja reu
nan käyttäytymistä. Distaalirinteiden pi
tuuden ja jyrkkyyden perusteella voi
daan arvioida jääfikön reunan kerrosta
misprosesseja ja niiden suhteellisia in
tensiteettejä.

6.4.3 Maisemalliset arvot

Maisema-arvoiltaan moreenimuodostu
mat ovat kallio-ja harjualueisiin verrat
tuna yleensä vähemmän merkittäviä.

melko hyvin vähän
kehittynyt kehittynyt

melko hyvin vähän
kehittynyt kehittynyt

Drumliinit ovat usein isoja ja loivapiir
teisiä. Niiden muodot erottuvat yleensä
parhaiten ilmasta riittävän etäältä. Kum
pumoreenialueidenja reunamoreenival
lien ongelma on päinvastainen: kummut
tai selänteet erottuvat vasta lähietäisyy
deltä, usein vasta sitten, mikäli alueella
on tehty hakkuita. Selvemmin kummut
ja selänteet erottuvat, mikäli ne rajautu
vat sopivasti vesistöön tai suoalueeseen.
Maisemallisesti ehkäpä arvokkaimpia
moreenimuodostumia ovat reunamo
reenimuodostumat, mutta myös ne jää
vät usein kallioperän tai läheisen harju
muodostuman korkokuvan varjoon.

Moreenimuodostuma-alueidenmai
semalliset arvot koostuvat rajautumises
ta ympäristöön, ympäristöön avautuvan
maiseman arvosta sekä alueen sisäisen
maiseman arvosta (taulukko 4, sivu 36).

Ympäristöstä hahmottuminen
Ympäristöstä hahmottumisella ymmär
retään muodostuman erottumista kau
komaisemassa omana muotonaan. Mitä
selkeämmin muodostuma tai alue erot
tuu, sitä arvokkaampi se on maisemalli
sesti. Arvoluokka määräytyy maisema
elementtien kuten rinteidenjyrkkyyden,
vesistörajojen, pelto- ja suoalueiden ra
jojen olemassaolon ja terävyyden perus
teella. Hahmottumista parantaa sijainti
maisemaelementtien, kuten vesistöjen
tai peltoaukeiden rajalla. Hahmottumi
sessa on mukana myös muodostuman tai
muodostuma-alueen rajautuminen,j olla
tarkoitetaan muodostuman rajattavuut
ta karttakuvassa.

Arvotustekijä Arvoluokka

2 3 4

Suhteellinen korkeus, m

Ku m pu m o reen i n
muotojen kehittyneisyys

Drumliinien
suuntautuneisuuden
aste

Reunamoreenimuodostumien
tai -vallien jään kontaktirinne

Reunamoreenimuodostumien
tai -vallien distaalirinne

10- 30

melko hyvin
kehittynyt

melko hyvin
suuntautu

nut

yli 50

erittäin hyvin
kehittynyt

erittäin hyvin
suuntautu

nut

erittäin hyvin
kehittynyt

erittäin hyvin
kehittynyt

alle 10

vähän
kehittynyt

vähän
suuntautu

nut

30 - 50

hyvin
kehittynyt

hyvin
suuntautu

nut

hyvin
kehittynyt

hyvin
kehittynyt

Ympärstöministeriö 0



Taulukko 4. Maisemalliset arvotustekijät.

0

Muodostumalta avautuvan maiseman
arvo
Moreenimuodostumalta ympäristöön
avautuvan maiseman arvo on sitä suu
rempi, mitä parempi näkyvyys muodos
tumalta on kaukomaisemaan. Moreeni
muodostumien rinteiden loivuuden
vuoksi puusto usein peittää näkymää.
Muodostumalta avautuvassa maisemas
sa arvioidaan sen vaihtelevuuttaja häiri
öttömyyttä. Maisemakuvan vaihtelevuu
den ääripäitä edustavat tasainen metsä-
maasto ja vesistöjen kirjoma metsä- ja
peltomaisema. Maiseman häiriötekijöi
nä, jotka alentavat avautuvan maiseman
arvoa, voidaan pitää esimerkiksi teolli
suusympäristöjä, sorakuoppia, laajoja
hakkuita tai vaikkapa voimalinjoja.

Sisäinen maisema
Sisäisellä maisemalla tarkoitetaan muo
dostuman tai muodostuma-alueen sisäi
siä näkymiä ja niiden vaihtelevuutta.
Arvo riippuu maaston pienpiirteisyydes
tä, suhteellisista korkeuseroista ja pien
kohteiden kuten lampien, soiden ja pu
ronotkojen määrästä ja niiden vaihtelus
ta. Arvo on sitä suurempi, mitä vaihtele
vampi sisäinen maisema on. Sisäisen
maiseman tekijät, näkymät ja niiden
vaihtelevuus määritetään luonnontilai
sen kasvillisuuden perusteella.

6.4.4 Biologiset arvot

6.4.4.! Kasvillisuuden yleispiirteet

Moreenimuodostumilla vallitsevat pää
osin samanlaiset kasvillisuustyypit kuin
muilla moreenipeitteisillä alueilla. Kas
vipeitteen luonne vaihtelee moreeni
alustan ravinteisuuden, kosteusolojenja
pinnanmuotojen mukaanja muodostuu
yleensä useiden eri kasvillisuustyyppien
yhdistelmästä.

Hienoainesmoreeni sisältää lajittee
na savea, hiesua tai hienoa hietaajaläpäi
see vettä melko huonosti. Tällaisilla mo
reenimuodostumilla vallitsevat metsä
tyyppeinä useimmiten tuoreet tai lehto
maiset kankaat. Karkeista moreeneista
hienoaines on huuhtoutunut pois, minkä
vuoksi niiden vedenläpäisykyky on hyvä.
Näillä kohtalaisen karuilla moreenimail
la kasvaa yleensä kuivahkoja ja harvem
min kuivia kangasmetsiä.

Moreenimaiden viljavuus riippuu
paitsi lajitteista myös kivilajeista, joista
moreeni on alunperin syntynyt. Suo
tuisimmat olosuhteet tarjoaa kasveille
moreeni,jonka raaka-ainetta jäätikkö on
louhinut kalkkipitoisesta kalliosta. Suu
rin osa moreeneista on kuitenkin synty
nyt kasviifisuuden suhteen epäedullisis
ta, heikosti rapautuvista kivilajeista ku
ten graniiteista ja gneisseistä. Viljavim
milla moreenimuodostumilla esiintyy
lehtoja,joiden tyyppi vaihtelee kasvupai

Maisema-arvon

osatekijä

Arvoluokka

Ympäristöstä
hah mottu m jne n
ja rajautuminen

selkeä

2 3

melko
epämääräinen

4

melko selkeä

melko hyvä
näkyvyys,

vähän häiriö
teki jöitä

Ympäristöön
avautuva
maisema

Sisäinen
maisema

vai hettuva

epämääräinen

hyvä näkyvyys,

ei häiriötekijöitä

melko huono
O näkyvyys,

melko runsaasti
O häiriötekijöitä

ei
näkyvyyttä
runsaasti

häiriötekijöitä

hyvin
vaihteleva

suuret sisäiset
Iforkeuserot

runsaasti
pienkohteita

melko
vaihteleva

melko suuret
sisäiset

ko rkeuserot
melko paljon
pienkohteita

melko
yksitoikkoinen
melko pienet

sisäiset
korkeuserot
melko vähän
pienkohteita

yksitoikkoinen

pienet sisäiset
1(0 rkeuserot

vähän
pienkohteita
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kan kosteusolojen suhteen. Ravinteisten
moreenimaiden puronvarsissa tai lähtei
den liepeillä sijaitsee kosteita lehtoja ja
reheviä korpia (Kuusipalo 1996). Moreeni
muodostumien hienojakoisille lämpi
mille rinteille voi kehittyä puotilehtoja tai
kuivia lehtoja.

Erilaisten kangasmetsien ja lehtojen
lisäksi moreenimuodostumilla voi esiin
tyä muita kasvillisuustyyppejä. Kasvilli
suuden monipuolisuus on yhteydessä
yleensä alueen pinta-alaan sekä rinteiden
korkeuteenjajyrkkyyteen. Kasvillisuus
voi vaihdella moreenimuodostuman rin
teen eksposition eli laskusuunnan mu
kaan, koska etelän ja lounaan puolella
kasvukaudenlämpösumma on pohjoisia
ja koillisia rinteitä korkeampi. Kasvilli
suuden monipuolisuus riippuu myös
pinnanmuotojen, valon määrän sekä
maaperän ravinteisuuden ja kosteusolo
jen vaihtelusta. Maastonpainanteisiin
voi syntyä erilaisia suotyyppejä ja laajojen
moreenimuodostumien sisällä voi olla
lampia tai pieniäjärviä sekä puroja ja lähtei
tä. Drumliineihin voi kuulua kallioisia
osia, joilla esiintyy myös kalliokasvilli
suutta.

Ihminen on vaikuttanut kasvillisuu
den luonteeseen mm. hakkaamalla met
siäja kaskeamalla niitä, ojittamalla soita
sekä raivaamalla viljavimpia moreeni
maita pelloiksi. Moreenimuodostumilla
voi esiintyä myös entisiä niittyjä, hakarnai
ta ja metsälaiturnia, joiden perinteinen
käyttö on useimmiten loppunut.

6.4.4.2 Biologisten arvojen
määrittäminen

Moreenimuodostumien biologinen arvo
määritetään valtaosin kasvillisuuden ja
kasvilajiston avulla. Eläinlajistoa selvite
tään mahdollisimman paljon ennalta,
koska inventoinneissa voidaan huomioi
da vain helpoimmin havaittavat ryhmät
kuten linnut ja suurperhoset.

Moreenimuodostumien biologinen
arvo muodostuu kolmesta osatekijästä:
kasvillisuuden harvinaisuus, biotooppi
en monipuolisuus sekä lajiston arvo eli
uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiin
tymät. Pisteytysmenetelmä on alustava
ja siinä luetellut biotoopit esimerkin
omaisia. Luokituksen toimivuutta pitää
testata inventointien alkuvaiheessa. Me-

netelmä on kehitetty kallioalueinven
toinnissa käytetyn menetelmän pohjalta
(ks. Heikkinen & Husa 1995).

Biologinen arvo on yleensä osateki
jöiden kesldarvo. Tästä poikkeaminen
tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun
kasvillisuudeltaan tavanomaisella ja yk
sipuolisella alueella esiintyy sellaista
uhanalaislajistoa, joka nostaa lajistoar
von arvoluokkaan 1. Biologista arvoa
määrättäessä on tällöin syytä painottaa
parasta osatekijää (taulukko 5, sivu 38).

Kasvillisuuden harvinaisuics

lp.
Hyvin harvinainen kasvillisuus liittyy
useimmiten kalkkipitoiseen maaperään.
Hyvin harvinaisina voidaan pitää jalo
puulehtoja kuten tammivyöhykkeen
saarni-ja tammilehtoja sekä vuorijalavan
tai saarnen luonnehtimia kosteita lehto-
ja ja jalopuukorpia. Jalopuulehtoihin
kuuluvat myös Etelä-Hämeelle tyypilli
set imikkä-lehto-orvokkityypinlehmus
lehdot, joita esiintynee kuitenkin enem
män kalliojyrkänteiden tyvillä (Alapassi
& Alanen 1988, Kuusipalo 1996). Pohjois-
Suomen osalta hyvin harvinaisina voi
taneen pitää kaikkia runsasravinteisia
kuivialehtoja.

Hyvin harvinaisiin kasvillisuus
tyyppeihin kuuluvat kalkkivaikutteisten
lähteiden ja lähteikköjen kasvillisuus
sekä letot, joita voi esiintyä viljavimmilla
moreenimailla (ks. Heikkilä 1993).

Moreenimuodostumien rinteillä voi
esiintyä perinnebiotooppeja, kuten kui
via tai tuoreita niittyjä,joista edustavim
mat kalkldvaikutteiset niityt voidaanlu
kea hyvin harvinaiseen kasvillisuuteen
(Pykälä ym. 1994).

2p.
Harvinaisia kasvillisuustyyppejä edus
tavat runsasravinteiset lehdot (muut
kuin jalopuulehdot) kuten nuokkuhel
mikkä-linnunhernetyypin kuivatlehdot
sekä viljavimpien moreenimaiden pu
ronvarsissa tavattavat kotkansiipi- ja
suurruoholehdot. Harvinaisina voita
neen pitää myös niitä keskiravinteisia
lehtoja,joissa kasvaa runsaasti pähkinä
pensasta.

Harvinaiseen kasvillisuuteen kuu
luvat myös mesotrofisten lähteiden ja
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Taulukko 5. Biologiset arvotustekijät.

Biologisen arvon
osatekijä

Kasvillisuuden
harvinaisuus

Arvol uokka

2 ‘3

hyvin harvinaisia
kasvillisuus
tyyppejä

O liittyvät useim
miten kalkki
pitoiseen maa
perään,
esimerkiksi:
O jalopuulehdot

O kalkkivaikutteiset
lähteet ja lähteiköt

O letot

O edustavimmat
kalkkivaikutteiset
niityt

tavanomaisia
kasvi II isuus
tyyppejä

esimerkiksi:
O tavalliset
kangasmetsät

O niukka
ravinteiset
suot

harvinaisia
kasvillisuus
tyyppejä

esimerkiksi:
runsasravintei

set lehdot

O keskiravinteiset
lehdot, runsaasti
pähkinäpensasta

O keskiravinteiset
lähteet, lähteiköt
ja korvet

O kuivat ja tuoreet
niityt (edustava
perinne
kasvillisuus)

melko
harvinaisia
kasvillisuus

esimerkiksi:
keskiravinteiset
lehdot

O edustava harju
kasvillisuus

O heinävaltaiset
niittytyypit ja
niityt, joilla
kasvi Ilisu us
on alkanut
muuttua

Biotooppien biotoopeiltaan
monipuolisuus hyvin

monipuolinen

O tavallisten
kangasmetsä
tyyppien lisäksi:
O useita lehto
tyyppejä, karuja
ja ravinteisia
soita, sekä
rantojen, puron
varsien ja lähteiden
kasvillisuutta

Lajiston arvo, vähintään yksi vaI-
alueella tavataan takunnallisesti

erittäin uhan-
alainen tai
vaarantunut laji
tai useita
vähemmän uhan-
alaisia lajeja,
yhteenlasketut
lajistopisteet
yli 1 1 p.

biotoopeiltaan
monipuolinen

tavallisten
kangasmetsä
tyyppien lisäksi
esimerkiksi:
lehto- ja harju
kasvillisuutta
sekä karuja ja
ravinteisia soita

uhanalaisten,
silmälläpidettävien,
harvinaisten ja
vaateliaiden lajien
yhteenlasketut
lajistopisteet
6-11 p.

biotoopeiltaan
melko
monipuolinen

. tavallisten
kangasmetsä
tyyppien lisäksi
esimerkiksi:

lehtoa tai
edustavaa suo
kasvillisuutta

uhanalaisten, sil
mälläpidettävien,
harvinaisten ja
vaateliaiden lajien
yhteenlasketut
lajistopisteet
2-5 p

biotoopeil
taan
yksipuolinen

tavallisimpia
kangasmetsä
tyyppejä ja
mahdollisesti
pienialaisia
soita

alueella esiintyy
yksi alueelli
sesti silmällä-
pidettävä laji
tai uhanalais
lajistoa ei
esiinny
ollenkaan

lähteikköjen kasvillisuus sekä mesotrofi- 3 p.
set korvet (Heikkilä 1993). Melko harvinaisia kasvillisuustyyppejä

Kuivat ja tuoreet niityt ovat heinä- ovat esimerkiksi keskiravinteisetiehdot
valtaisia niittyjä lukuun ottamatta harvi- kuten tuoreet käenkaali-oravanmarja
naisia kasvi]lisuustyyppejä. Edellytykse- lehdot sekä kotkansiipityyppiä karum
nä on, että perinnekasvillisuus on edus- mat kosteat lehdot. Tähän ryhmään voi
tavaa eli perinteinen maankäyttö onjat- daan lukea myös edustava harju
kunut alueella pitkään (ks. Pykälä ym. kasvillisuus, jota voi kehittyä huuhtou
1994). tuneille moreenirinteille.
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Melko harvinaisia perinnebiotooppeja
ovat heinävaltaiset niittytyypit tai sellai
set ruoho- ja ruoho-heinäniityt, joilla
kasvillisuus on alkanut perinteisen
maankäytön loppumisen vuoksi muut
tua.

4p.
Kasvillisuudeltaan tavanomaisilla mo
reenimuodostumilla vallitsevat esi
merkiksi tavalliset kangasmetsät sekä
oligotrofiset suot.

Biotooppien monipuolisuus

lp.
Alue onbiotoopeiltaan hyvin monipuo
linen. Moreenimuodostumalla tavataan
useita lehtotyyppejä, karuja ja ravintei
sia soita sekä rantojen, puronvarsien ja
lähteiden kasvillisuutta tavallisten kan
gasmetsätyyppien lisäksi.

2p.
Alue on biotoopeiltaan monipuolinen.
Tällaisella alueella esiintyy tavallisten
kangasmetsätyyppien lisäksi esimerkik
silehto-ja harjukasviifisuutta sekä karu-
ja ja ravinteisia soita.

3p.
Alue onbiotoopeiltaan melko monipuo
unen. Tavallisten kangasmetsätyyppien
lisäksi alueella tavataan esimerkiksi leh
toa tai edustavaa suokasvillisuutta.

4p.
Alue on biotoopeiltaan yksipuolinen.
Alueella esiintyy tavallisimpia kangas
metsätyyppejä ja mahdollisesti pieni-
alaisia vähäravinteisia soita.

Maastoinventointien alkuvaiheessa
on syytä kehittää biotooppien tai kasvu
lisuustyyppienlukumäärään perustuva
biotooppien monipuolisuuden pisteytys.
Inventoija voi käyttää apunaan kasvilli
suustyyppien osalta esimerkiksi Toivo-
sen ja Leivon (1993) kasvillisuustyyp
piluokitusta.

Lajiston arvo: uhanalaiset,
silmältäpidettävät, harvinaisetja
vaateliaatiajit

‘PO

Alueella tavataan vähintään yksi valta
kunnallisesti erittäin uhanalainen tai
vaarantunut laji tai useita vähemmän
uhanalaisialajeja. Alueen yhteenlasketut

lajistopisteet ylittävät 11 p.

2p.
Alueella esiintyvien uhanalaisten, sil
mälläpidettävien, harvinaistenja vaateli
aiden lajien yhteenlasketutlajistopisteet
6-llp.

3p.
Alueella esiintyvien uhanalaisten, sil
mälläpidettävien, harvinaistenja vaateli
aiden lajien yhteenlasketutlajistopisteet
2-5 p.

4p.
Alueella esiintyy yksi alueellisesti silmäl
läpidettävä laji tai uhanalaislajistoa ei
esiinny ollenkaan.

Valtakunnallisesti
erittäin uhanalainen
vaarantunut
silmälläpidettävä

Alueellisesti
erittäin uhanalainen
vaarantunut
silmä]Iäpidettävä

Muita vaateliaita tai
harvinaisia lajeja
Muita vaateliaita tai
harvinaisia lajeja

6.4.5 Muut arvot

Moreenimuodostuman muut arvot
koostuvat virkistyskäytön, kulttuurihis
torianja arkeologian, pohjaveden, lähi-
ympäristön sekä luonnontilaisuuden
osateldjöistä. Rajatapauksissa muut ar
vot voivat nostaa muodostuman lopul
lista arvoluokkaa. Muodostuman geolo
giset, maisemaifiset ja biologiset arvotus
perusteet eivät muutu.

Kaavoitustilanne selvitetään inven
tointivaiheen jälkeen esimerkiksi lau
suntomenettelyn avulla.

Virkistyskäyttö

Moreenimuodostuma-alueen virkistys
käyttömahdoifisuudet voivat nostaa alu
een arvoa. Taaja-asutuksen läheisyys viit
taa mahdoifiseen vfrkistyskäyttöarvoon.
Alueen mahdoifisesta virkistysmerkityk
sestä kertovat esimerkiksi maastossa ha
vaittavat retkeilyreitit, polut, latu-uratja
nuotiopaikat.

l2p.

1op.
3p.

5p.
2p.

1p.

15 5p.

5 2p.
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Kulttuurihistoria ja arkeologia
Mikäli moreenimuodostuma-alueeseen
liittyy tiedossa olevia merkittäviä esihis
toriallisia ja historiallisia arvoja kuten
esihistoriallisia muinaisjäännöksiä ja
muistomerkkejä, kulttuurimaisema-
alue, historiallinen tiestö tai kulttuuri-
historiallinen opetus-ja tutkimuskohde,
voivat ne nostaa alueen arvoa.

Pohjavesi
Mikäli moreenimuodostuma-alueella on
vesihuollollista merkitystä tai kohteessa
on lähde tai lähteitä, otetaan tämä huo
mioon kohteen arvoa lisäävänä tekijänä.

Luonnontilaisuus
Luonnontilaisuuden osalta arvioidaan
mm. kasvillisuudeltaan luonnontilaisen
kaltaisen alan osuutta moreenimuodos
tumasta, maaston kuluneisuutta, ros
kaantumista ja maaperän koskematto
muutta.

Tämä tekijä voi olla ristiriidassa
muodostumassa olevien leikkausten
kanssa. Niiden avulla on mahdoffista saa
da geologista tietoa,joka lisää muodostu
man tieteellistä ja opetuksellista merki
tystä.

Lähiympäristö
Moreenimuodostuman sijainti suojelu-
alueen vieressä tai välittömässä läheisyy
dessä lisää muodostuman arvoa.

6.5 Arvojen pisteytys

Inventointia varten kehitetyn pisteytys
järjestelmän tavoitteena on luoda mah
dollisimman objektiivinen perusta koh
teiden arvottamiselle ja keskinäiselle
vertailulle. Arvotus on mahdollista ottaa
huomioon muodostumien maankäytön
suunnittelussa ja esimerkiksi maa-aines
ten ottolupakäsittelyssä. Valintatilanteis
sa voidaan ottaa huomioon vaihtoehtoi
set kohteet ja säilyttää edustavimmat
muodostumat osana luonnon monimuo
toisuutta.

Tekijöiden pistearvot
Moreenimuodostumienja -alueidenlo
pullisen arvoluokan määräytymisessä
sovelletaan kallioalueiden luokituksessa
käytettyä pisteytysjärjestelmää (Hamari,

Husa & Rintanen 1992). Pääsääntönä on,
että tekijä (geologia, biologia tai maise
ma) ja sen osatekijät voivat saada arvoja
väliltä 1-4, joista arvo 1.00 on paras. Pis
tearvioinfia tehtäessä ohjenuorana ovat
taulukon 6 merkittävyysmäärittelyt. Tar
vittaessa käytetään tarkennettua jakoa.

Tarkennettu Arvoa kuvaavat

1.0, 1.25 erittäin
merkittävä

2 1.5, 1.75, 2.0, 2.25 hyvin
merkittävä

3 2.5, 2.75, 3.0, 3.25 merkittävä
4 3.5, 3.75, 4.0 vähemmän

merkittävä

Kunkin tekijän pisteet muodostetaan
yleensä osatekijöiden keskiarvona. Geo
logian ja biologian osalta kesldarvon si
jasta voidaan käyttää korotettua pistear
voa, jos jokin yksittäinen osatekijä on
muita huomattavasti merkittävämpi.
Tällainen tilanne on harvinainen, mutta
voi syntyä esimerkiksi silloin, kun giasi
aaligeomorfologialtaan tavanomainen
muodostuma on syntyhistorialtaan val
takunnallisesti erittäin merkittävä koh
de. Biologisten arvojen osalta tällainen
tilanne voi syntyä silloin, kun kasvilli
suudeltaan tavanomaisellaja lajistoltaan
yksipuolisella muodostuma-alueella on
valtakunnallisesti erittäin uhanalaisen
tai vaarantuneen lajin esäntymä.

Pistearvojen yhdistäminen
Moreenimuodostuman arvo muodoste
taan geologisen, maisemallisen ja biolo
gisen tekijän pistearvojen yhteenlaskul
la (kokonaisarvonlaskennan pääsääntö,
taulukko 7, sivu 41).

Arvotuokan inääräytyminen
Yhteenlasketusta pistearvosta saadaan
muodostuman arvoluokka 1-7 käyttä
mällä muunnosta,joka on esitetty arvo-
luokan määräytymisen taulukossa 8, si
vulla4l.

Arvoluokkiin 1-4 sijoittuvilla mo
reenimuodostumilla tai muodostuma
alueilla on maa-aineslaissa mainittua

Taulukko 6. Pisteytyksen
jako ja tekijän/osatekijän
avainsanat.

tarkennettu

arvoa kuvaavat

Arvo-
luokka jako avainsanat
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Syntyhistoria
Geomorfologia

Ympäristöstä hahmottuminen
Ympäristöön avautuva maisema
Sisäinen maisema

Kasvillisuuden harvinaisuus
Biotooppien monipuolisuus
Lajiston arvo

Virkistyskäyttö
Kulttuurihistoria ja arifeologia
Pohjavesi ja lähteet
Luonnontilaisuus
Lähiympäristö

1-4
1-4

1-4
1-4
1-4

1-4
1-4
1-4

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

Taulukko 8. Arvoluokan määräytyminen

(al ustava, kai i broitava ja testattava).

Arvoluokka Pisteväli

1-2 7.25
3 7.5 - 8.00
4 8.25 - 9.00
5 9.25 - 10.25
6 10.50- 11.50
7 11.75 - 12.00

valtakunnallista merkitystä. Arvoluo
kan 1-2 muodostumat ovat kansainvä
lisesti arvokkaita.

Arvoluokan määräytymisessä voi
daan poiketa taulukossa esitetyistä piste
väleistä, kun on tarpeellista painottaa
ainutlaatuista tekijää tai ottaa huomioon
muita tekijöitä. Poikkeusmenettelyyn
lienee tyypillisimmin tarvetta tilantees
sa,jossa geologisesil hyvin merkittävä tai
erittäin merkittävä alue on biologisiltaja
maisemallisista arvoiltaan vaatimaton.
Tällainen alue ansaitsee tekijöiden yh
teenlaskettua arvoa paremman arvoluo
kan. Joissakin tapauksissa muodostuma
voi olla myös maisemallisesti tai biologi
altaan poikkeukseffisen arvokas (tauluk
ko 9).

Tämän säännön täydennysosassa
otetaan huomioon: mikäli yksittäinen
tekijä (esimerkiksi geologia) saa arvon
2.25, se voi nostaa kokonaisarvoluokan
4:seen, kun biologia- ja maisema-arvo
ovat riittävän hyvät (3.5).

Muiden tekijöiden (maankäyttö,
virkistys, kulttuurihistoria, pohjavesi,

Taulukko 9. Arvokkaan tekijän sääntö.

Geologian, maiseman Muodostuma tai
tai biologian tekijän -alue siirtyy

pisteet arvoluokkaan

2.00 4
1.75 3
1.5 2

l.25ja1.0

lähiympäristö, luonnontilaisuus) huo
mioon ottaminen tulee käytännössä ky
seeseen lähinnä arvoluokiden rajalla ole
vissa tapauksissa.

Jos laaj alla alueella on jokin yksittäi
nen muodostuma, esimerkiksi Ullamäen
vastasivun drumliini Hyvinkään ja
Mäntsälän rajalla, on sillä erityisarvo
muodostumatyyppinsä edustajana alu
eella.

Pisteytyksestä ovat esimerkkeinä
yhdeksän moreenimuodostuman/-muo
dostumakokonaisuuden arvotukset(liite
2).

6.6 Rajausperusteet

Esivalinnassa moreenimuodostuma tai -

muodostuma-alue rajataan alustavasti
varsinaista inventointia varten. Rajausta
tarkistetaan maastoinventoinnin perus
teella. Moreenimuodostuma tai osakent
tä rajataan geologisinja geomorfologisin
sekä maisemallisin perustein.Yleensä
suot, järvet, pellot, kalliot ym. jätetään

Taulukko

Tekijä

7. Pisteytyksen osatekijät.

Osatekijä Pisteytys

Geologia

Maisema

Biologia

Muut tekijät

Yhdistetty pistearvo

1-4

1-4

1-4

Yhteen lasketut arvotuspisteet 3 - 1 2
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rajausten ulkopuolelle. Kuitenkin muo
dostumakokonaisuuden sisään voi jäädä
tällaisia alueita, jolloin ne osaltaan lisää
vät kohteen monimuotoisuutta. Myös
biologinen edustavuus ja monimuotoi
suus voivat joissakin tapauksissa tarken
taa rajausta. Rakennettu ympäristö jäte
tään rajausten ulkopuolelle.

Rajaus tehdään pääsääntöisesti
muotojen rajauksena rinnekaltevuuksien
(-taipeiden)ja maalajihavaintojen perus
teella. Varsinkin reunamoreeneilla nii
den yleinen sijoittuminen kallioseläntei
den yhteyteen vaikeuttaa rajausta. Kal
liopaljastumat rajataan pois muodostu
mista. Poikkeuksena ovat paljastumat,
jotka ovat oleellinen osa muodostumaa
kuten esimerkiksi drumliinin proksi
maaliosasta esiin tuleva kalliokohouma.

Drumliinit voidaan yleensä rajata
muodon perusteella yksittäisinä kohtei
na. Poikkeuksen muodostavat kilpi
drumliinit, joissa rajaus on usein perus
teltua tehdä koko ryhmälle. Samalla ta
valla on tehtävä drumliiniryhmälle,joka
on syntynyt vanhemman, isomman
drumliinin jakautuessa erillisiin selän
teisiinjäätikön virtaussuunnan käänty
essä. Drumliinien rajauksesta esitetään
esimerkkinä Hunsalan yksittäisen drum
liinin rajautuminen perusmuodon mu
kaan. Rajaus on tehty samalla tavalla
myös alueen maaperäkartoituksen yhte
ydessä. Vastasivun drumliinien rajaus
esimerkki on Ullamäki. Rajauksessa on
mukana moreeniosan välitön kallioalue
sekä reunamoreenivaifit selänteen itärin
teen liepeessä.

Kumpumoreenikohteiden rajaus on
vaikeinta. Pohjakarttojen laadusta ja
kenttätarkistusvaiheen perusteellisuu
desta riippuen kumpumoreenikenttiä on
kartoitettu paljon laajempina ja yhtenäi
sempinä kuin mitä ne todellisuudessa
ovat. Korkeusmallin käyttö ei helpota
rajausta, koska Maanmittauslaitoksen
normaalin korkeusmallin sivu- ja pys
tysuuntainen tarkkuus ei riitä kumpu
moreenialueiden esirajaukseen. Kumpu
moreenialueista esitetään rajaukset Läh
dekorvesta (Loppi), Ympyriäisenmäeltä
(Tammela)ja Falokankaalta (Loppi).

Isot reunamoreenimuodostumat
voidaan yleensä rajata yksittäisinä muo

dostumina. Joskus rajaus voidaan joutua
tekemään jääfikön reuna-aseman suun
nassa jäätikköjoen synnyttämään reuna
muodostumaan. Myös distaalisuunnassa
voi olla jäätikköjokisuisto (delta tai san
duri). Jäätikön reuna-asemassa onvoinut
olla sykiistä reunan etenemistä ja pe
rääntymistä. Tällöin on syntynyt sarja
reunaselänteitä. Niiden rajaus tehdään
ryhmänä valiten edustavin muodostu
makokonaisuus. Tällaisesta on esimerk
kinä Huhtimon (II Salpausselkä, Karkki
la) alue. Yksittäisistä reunamoreenimuo
dostumista esimerkkeinä ovat Kärjen-
mäen (Loppi) ja Märkiön (Hyvinkää)
reunamoreenimuodostumat.

Reunamoreenivallien luonteeseen
kuuluu niiden esiintyminen kenttinä.
Niiden inventoinnissa on perusteltua
valita ryhmiä yksittäisten selänteiden si
jasta. Ryhmän koko voi olla tilannekoh
taisesti esimerkiksi 5-20 selännettä. Ku
vassa 2 esitetään valinnan ja rajauksen
periaatetta, jossa edetään suuralueesta
pieneen yhtenäiseen muodostumienryh
mään: suurkenttä (Hyvinkää-Mäntsälä)
— kenttä (Ridasjärvi-Kivilamminsuo
Ohkola) — osakenttä (Kivilamminsuo)
—‘ Kivilamminsuon itäpuolinen vallien
ryhmä. Tämä valliryhmä on samalla
myös arvotuksen esimerkki (liite 2).
Sama valinta- ja rajausperiaate on käy
tössä myös kumpumoreenialueilla.
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Jatkotoimenpiteet
....................... ........................ . . . . . . . . .1
7., Aineistojen keruu ja

muokkaus

Tässä tutkimuksessa esitetään yleiskuva
Suomen eri moreenimuodostumatyyp
pien levinneisyydestä ja yleisyydestä eri
puolilla maata. Tutkimuksen aineisto on
lähtökohtana inventoinnin työalueittai
sessa esivalinnassaja työohjelmien suun
nittelussa. Moreenimuodostumatyyppi
en valtakunnallisen levinneisyyden pe
rusteella on mahdollista arvioida alusta
vasti työalueiden muodostumien maa
aineslain tarkoittamaa merkitystä.

Inventoinnissa lähdetiedon keruu
uusilla alueilla on tutkimusaluetta vaike
ampaa, koska vastuullinen tutkija on
tehnyt pitkään työtä tällä alueella ja esi
valinta voitiin aloittaa joutumatta kerää
mään kaikkia tietoja alusta lähtien. Li
säksi monilla alueilla on esivalinnan
pohjatietoa paljon vähemmän. Tämän
vuoksi maastotyövaiheen merkitys on
todennäköisesti muualla suurempi. On
selvää, että inventoinnin toteutusta hel
pottaa yhteistyö työalueen tuntevien
tutkijoiden kanssa.

Aineistojen numeeristaminen ja
muokkauksen mahdollisuus, mm. eri
muodostumatyyppien aineistojen poi
minnat, luokitusmuutokset ja korkeus-
mallin käyttömahdollisuus nopeuttaa ja
helpottaa inventointia.

7.2 Esivalinta

Selvitettävällä työalueella tarkastellaan
työalueen koon ja muodostumien mää
rän sekä laadun mukaan painotettu mää
rä kohteita. Tässä työssä käytetään koh
dassa 5.2 esitettyjä aineistoja. Suomen
arviolta 50 000 drumliinista lähempään
tarkasteluun koko maasta voitaneen ot
taa yhteensä noin 1000 selännettä/selän
neryhmää. Vastayasffkumpumoreeni

alueita on Suomessa noin 5% maa-alasta
eli 15 600 km2 (Kujansuu & Niemelä
1990). Näistä maastossa tarkistetaan esi
merkiksi 5 % eli $00 km2, jolloin kooltaan
vaihtelevia osakenttiä valitaan ennakolta
yhteensä 200-400 aluetta koko maasta.
Arviolta 2000 reunamoreenimuodostu
masta esivalitaan vastaavasti 100-200
kohdetta. Reunamoreenivalleja on arvi
olta 15000 ja niistä arvotetaan 50-100 val
liryhmää.

Esivalinnassa on selvitettävä kulle
kin työalueelle ulottuvien muodostuma
provinssien ja -kenttien levinneisyys ja
luonne (kuvat 4,$ ja 10). Tästä kokonai
suudesta hahmotetaan työalueen muo
dostumien merkitys. Samalla työalueit
tain maastotarkistuksiin otettavien koh
teiden määrä asettuu oikealle tasolle.

Esivalinta tehdään lähinnä geologi
sin ja maisemallisin perustein. Se tulee
tehdä ryhmätyönä. Tutkimusalueen koh
teiden valinnoista ja rajauksista tulee
käydä neuvotteluja vastuuffisen tutkijan
ja alueella kartoittaneiden tai kohteita
muuten tuntevien geologien, biologien
ja maisema-asiantuntijoidenkesken mie
luimmin useassa vaiheessa.

Esivalintavaiheen jälkeen on suota
vaa, että geologi jabiologi etsivät ja käy
vät läpi olemassaolevan aineiston kuten
julkaisuaineistonja tietorekisterit erityi
sesti maastotarkistuksiin valittujen koh
teiden osalta.

7.3 Maastotarkistukset,
arvotukset ja rajaukset

Tässä tutkimuksessa on luotu menetelmä
moreenimuodostumien arvottamiseksi
ja rajaamiseksi. Menetelmä on alustava
ja tulee todennäköisesti tarkentumaan
inventointeja toteutettaessa. Alueiden
rajausperusteet vaativat tarldstuksia en
nen kaikkea kumpumoreenikohteissaja
reunamoreenivallien osakentissä.
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On tärkeätä, että geologiset maastotar
kistukset tekee maaperägeologian ja gia
siaaligeologian asiantuntija, jolla on sy
välliset tiedot moreenimuodostumistaja
niiden synnystä. Kvartäärigeologian
maastotutkimusmenetelmien hallinta on
välttämätöntä. Geologi tekee yhdessä
biologin kanssa myösmaisema-arvotuk
sen. Biologi,j olla mielummin on vankka
kokemus kasvillisuuskartoituksesta tut
kii kohteet, kun ne on ensin maastotar
kistuksiln valittu ja alustavasti rajattu.
Julkaisuaineistojen ja tietorekisterien
tarkistuksia joudutaan todennäköisesti
tekemään myös maastotarkistusvaiheen
jälkeen.

7.4 Tietojen tallennus

Moreeni-inventoinnissa osa syntyvästä
tiedosta tulee maastolomakkeifieja tutki
joiden muistikirjoihin sekä kartoille.
Jatkossa primääriaineiston tallennukses
taja mahdollisesta varmuuskopioinnista
on hyvä sopia etukäteen ja varmistaa
myös manuaalisten aineistojen säilymi
nen ja asianmukainen arkistointi.

Maastotarkistusvaiheessa syntyvä
tarkentunut rajaustieto digitoidaan. Työ
voidaan tehdä joko kenttäkartoilta tai
näyttödigitointina, jolloin tarvitaan kor
keuskäyräaineistoja.

Kohteiden ominaisuustiedot on pe
rusteltua tallentaa nekin paikkatietojär
jestelmään. Tällöin tiedot voidaan tar
peen mukaan raportoida myös taulukko-
muodossa paikkatieto-ohjelmien rapor
tointityökaluilla. Kohteille tarvitaan
myös tunnusnumero. Tämän avaimen
avulla kohteisiin voidaan yhdistää myös
muita tietoja.

Kohteiden ominaisuustietoina tule
vat kyseeseen geologinen tyyppi ja pis
teytystiedot. Geologinen tyyppi jakau
tuu kohteen päätyypiln (drumffini, kum
pumoreeni, reunamoreeni) ja alatyypiin,
joka drumliineissa jakautuu edelleen
perus-, kilpi-, vastasivun ja ftuting-tyyp
piin. Kumpumoreenikohteissa erotetaan
kuolleen jään ja juomumoreeni-tyypit.
Reunamoreeneilla pääjako olisi isot pää
temoreenimuodostumatja -vallit.

Pisteytystiedot muodostuvat geolo
gia-, maisema-ja ekologis-biologisista ja

muista arvoista sekä näiden yhteispis
teistä. Rekistereissä tulisi lisäksi olla va
paa tekstikenttä, johon voidaan esimer
kiksi kirjata tiedot kohteessa tehdyistä
tutkimuksista, erityistekijöistä jne.

Moreenimuodostumien tietojärjes
telmän tulee olla yhteensopiva valtakun
nallisella tasollaja noudattaa tärkeimpi
en paikkafietoa käyttävien organisaatioi
den keskenään sopimia standardeja.

Tämän tutkimuksen aineistot on ar
kistoitu Geologian tutkimuskeskukseen
ja Suomen ympäristökeskukseen ja nii
den fiedostoihin.

Suomen ympäristö 292



Ybteenveto
........................................................

Moreenimuodostumat ovat osa suoma
laisen luonnon monimuotoisuutta. Nils-
sä on myös harjusoraa korvaavaa kiviai
nesta. Geologisten muodostumien in
ventointija niiden arvojen tuntemus on
tarpeen ennen muuta maa-aineslain
edellyttämässälupaharkinnassaja maan-
käytön suunnittelussa, kun muodos
tumiin kohdistuvia eri käyttöpaineita
joudutaan sovittamaan yhteen.

Moreeni onjäätiköiden kerrostamaa
lajittumatonta ainesta. Se on Suomen
yleisin maalaji,joka on syntynyt manner
jäätikön irrottamasta ja kuljettamasta
kallion kiviaineksesta ja siihen sekoittu
neesta, viimeistä jääkautta vanhempien
maaperäkerrostumien aineksesta.

Pääosa moreenista on ns. pohjamo
reenia, joka verhoaa kallioperää ohueh
kona, 1-4 metrin paksuisena kerroksena.
Moreenimuodostumifia tarkoitetaan sen
sijaan korkokuvaltaan itsenäisiä, pääosin
moreeniaineksesta koostuvia mäkiä ja
selänteitä.

Moreenimuodostumat on tässä tut
kimuksessa jaettu kolmeen pääryhmään:
drumliineihin, kumpumoreeniin sekä
reunamoreenimuodostumiin ja -vallei
hin. Drumliini-tyyppiin on otettu mu
kaanjäätikön virtauksen mukaan suun
tautuneet jäätikön pohjassa syntyneet
muodostumat. Kumpumoreenimuodos
tumia on syntynyt sekä jääfikön pohjas
sa että sen päälle kasautuneesta ainek
sesta. Jäätikön päälle kasautuneesta ai
neksesta syntyneiden kekojen suuntaus
on usein satunnainen. Kumpumoreenei
hin on luettu myös subglasiaalisesti syn
tyneetjääfikön virtaussuuntaan nähden
enemmän tai vähemmän poikittaiset
muodostumat, joita tässä tutkimuksessa
kutsutaan juomumoreeniksi. Reunamo
reenimuodostumatja -vallit ovat synty
neetjääfikön reunassa tai reunan välittö
mässä läheisyydessä jäätikön reunan
suuntaisesti.

Moreenimuodostumien alueita on Suo
messa moninkertaisesti enemmän kuin
haijualueita. Pelkästään kumpumoreeni
alueita on yhtä paljon kuin harjualueita,
noin 5 prosenttia maa-alasta. Drumliine
jaon vähintään kaksinkertainen ala har
jualueisiin nähden.

Alueellisesti moreenimuodostumia
on eniten Savossa ja muualla itäisessäja
keskisessä Suomessa, jossa drumliini
kentissä on kymmeniä tuhansia muodos
tumia. Tällä alueella on myös runsaasti
kumpumoreenialueita. Muita alueita,
joilla moreenimuodostumia on runsaas
ti ovat mm. Tammelan ytänkö ja eteläi
nen Lappi. Eteläisessä Suomessa on reu
namoreenimuodostumia erityisesti Sai
pausselkien vyöhykkeessä.

Moreenimuodostumien inventoin
nin menetelmien kehittämistä varten
tutkittiin moreenimuodostumia tutki
musalueella, joka on Etelä-Suomen lää
nissä Uudenmaan ja Hämeen maakun
nan liittojen alueella. Sen koko on noin
2500 neliökilometriä. Tutkimusalueen
valinnan perusteena on Etelä-Suomen
oloissa poikkeuksellinen moreenimuo
dostumien runsaus ja edustavuus. Tam
melan ylängön eteläosa ulottuu tutki
musalueelle. Ylängöllä tavataan runsaas
ti kumpumoreenialueita ja drumliineja.
Myös reunamoreenimuodostumia on
alueella runsaasti, koska Salpausselkien
vyöhyke kulkee sen poikki lounaasta
koilliseen. Lisäksi Hyvinkään-Mäntsälän
alueella on reunamoreenivallien suur-
kenttä.

Tutkimusalueelta valittiin 4 drumffi
nikohdetta, 9 kumpumoreeni-aluetta, 25
reunamoreenikohdetta ja 15 reunamo
reenivallikohdetta. Näistä otettiin esi
merkeiksi yhdeksän tyypiltäänja arvol
taan erilaista muodostumaa tai muodos
tuma-aluetta.
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Esivalinta

0

Moreenimuodostumien inventointi ete
nee esivalintavaiheen kautta varsinai
seen inventointi-vaiheeseen. Esivalin
nassa käydään työalueen muodostumat
läpi muodostumatyypeittäin käytettä
vissä olevan kartoitus- ym. aineiston ja
maastokäyntien perusteella.

Esivalintavaiheessa hyödynnettävä
moreenimuodostumia käsittelevä pohja-
aineisto on pääasiassa kartoitusaineisto
jaja koekaivantojen raportteja. Geologi
nen kartoitusaineisto on käsittää Geolo
gian tutkimuskeskuksen 1:1 000 000,
1:400000,1:100 000 ja 1:20000 -mittakaa
vaisten maaperäkartoitusten aineiston.
Lisäksi lähteenä voidaan käyttää muita
erillisiä kartoitustöitä.

Moreenimuodostumia on tutkittu
maaperäkartoituksen ohella malminet
sinnässä. Malminetsintää palvelevia mo
reenitutkimuksia on tehty 1970-luvun
alusta lähtien. Samalla on selvitetty mo
reenistratigrafiaa. Päämenetelmänä on
ollut koekaivantojen tutkimus. Maa-ai
nestarpeisiin moreeni-inventointeja on
tehty eri puolilla maata GTK:n ja tiepii
rien tutldmuksina. Päätavoitteena on ol
lut löytää harjusoraa korvaavaa karkeaa
moreeniainesta varsinkin sorateiden
fienpitoon. Muita moreenimuodostumia
käsitteleviä aineistoja ovat erilaiset tie
teelliset selvitykset. Opinnäytetutki
mukset ja erillisselvitykset ovat myös
tärkeä tietolähde.

Peruskartta mittakaavassa 1:20 000
on myös tärkeä kartta-aineisto. Tarpeen
mukaan käytetään apuna saatavilla ole
via ilmakuva-aineistoja. Lähdeaineistona
tarvitaan tietoja myös alueiden luonnon-
suojelu- ja maisema-arvoista. Tässä tut
kimuksessa olivat käytössä valtakunnal
listen harjujen-, lehtojen-, lintuvesien,
maiseman-, rantojen-, soiden sekä van
hojen metsien suojeluohjelmien tiedot
sekä valmisteilla olevan Natura-ohjel
man tiedot. Suomen ympäristökeskus on
kerännyt aineistoa lisäksi mm. arvok
kaista kallioalueista ja perinnebiotoo
peista.

Esivalintaa varten kootaan myös
maakunnaifinenja paikaffinenluontofie
to, suojelupäätökset tai suojelusuunni
telmat ja arkeologiset tiedot. Maakun

nallisia ja paikallisia ympäristöselvityk
siä ovat tehneet alueelliset ympäristö
keskukset, kunnatja maakunnalliset lii
tot. Suomen ympäristökeskusja alueelli
set ympäristökeskukset tallentavat tieto
ja luonnonsuojelulaissa suojeltujen
luontotyyppien sekä erityisesti suojelta
vien lajien esiintymisestä. Olemassa ole
va tieto metsä- ja vesilaissa mainituista
arvokkaista, säilytettävistä luontotyy
peistä otetaan huomioon. Uhanalaisten
eläinten ja kasvien (UHEX) rekisterin tie
dot käydään läpi valittujen moreeni
muodostuma-alueiden osalta ennen
maastotarkistusvaihtetta.

Pohjavesialueita koskeva tieto on
tarpeen inventointivaiheessa, kun käy
dään läpi kohteettaisia arvotustekijöitä.
Pohjavesialueiden tiedot ovat saatavissa
numeerisessa muodossa alueellisista
ympäristökeskuksista.

Inventoinnin maastotyövaiheessa
geologi ja biologi tekevät maastotarkis
tuksetja arvottavat kohteen geologiset,
maisemalliset ja biologiset osatekijät
sekä ottavat huomioon mahdolliset
muut arvot. Arvotarkastelu pohjautuu
pääosin maa-aineslain mukaisiin ympä
ristökriteereihin.

Samalla täsmennetään kohteiden
rajaukset. Maastotyövaiheen jälkeen
kohteiden rajaukset digitoidaanja omi
naisuustiedot tallennetaan atk-rekiste
riin.

Esivalinnassa drumliineille ja suu
rille reunamoreenimuodostumille käyt
tökelpoinen esivalinta-aineisto on maa
perän korkokuvakartta, jolta voidaan
hahmottaa muodostumien rajautumista
ympäristöstään. Rajautuminen vesistöi
hin, soihin, kallio-alueisiin, harjuihin tai
savikoille voidaan myös nähdä tästä ai
neistosta suoraan. Jos aineistoon on yh
distetty peruskarttapohja, voidaan tar
kastella rajautumista myös asutuksen tai
peltokuvioiden suhteen.

Kumpu- ja reunamoreenivallien in
ventoinnin karttatulkintavaiheessa tar
vitaan korkeuskäyrä-aineisto. Tärkeää
on myös mahdoifisimman kattava kallio
paljastuma-aineisto. Tarvitaan myös
kaikki jo olemassa olevat selvitykset ja
kartoitukset, koska nämä muodostumat
erottuvat huonosti korkeusaineistoista.
Kalliopaljastumatietojen puuttuminen

Suomen ympäristö 292



voi aiheuttaa pienipiirteisen kalliokor
kokuvan alueiden tulkinnan kumpumo
reeniksi. Näin on käynyt mm. Tammelan
ylängöltä tehdyissä geomorfologisissa
selvityksissä.

Arvoperusteet

Moreenimuodostumakohteiden arvotus
perustuu tässä tutkimuksessa maa-aines-
lain mukaisiin lupaharkinnan kriteerei
hin. Arvotus perustuu geologisiin, mai
semallisiinja biologisiin tekijöihin. Myös
muut tekijät (virkistyskäyttö, kulttuuri
historia, pohjavesi, luonnontilaisuus ja
lähiympäristö) voivat vaikuttaa kohteen
arvoon.

Geologinen arvo perustuu moreeni
muodostumatyyppien syntyhistoriaan
ja niiden jäätikön toiminnan tuloksena
syntyneisiin morfologisiin piirteisiin.
Arvotuksessa selvitetään moreenimuo
dostumatyyppien alueellista levinnei
syyttä, merkitystä tutkimuksen ja ope
tuksen kannalta sekä harvinaisuutta,
edustavuuttaja monipuolisuutta.

Edustavuustarkastelu pitää sisäl
lään myös ns. tyyppirnuodostumakäsitteen,
jolla tarkoitetaan jotain tiettyä moreeni
muodostumatyypin esimerkkialuetta,
jolta kyseinen moreenimuodostuma
tyyppi on tieteellisessä kirjallisuudessa
kuvattu. Tutkimuksen ja opetuksen kan
nalta geologisesti arvokas moreenimuo
dostuma on “fietopankki”,jossa on tietoa
jääkausiajallaja erityisesti jäätikön sula
misvaiheessa vallinneista luonnonolois
ta. Kerrostumatja niiden sisäiset raken
teet ja rajapinnat antavat tietoa kerrostu
mis-ja ympäristöoloista.

Moreenimuodostumien harvinai
suutta tarkastellaan mm. alueellisen le
vinneisyyden tasolla ja edustavuutta esi
merkiksi moreenimuodostumatyyppien
muotojen suuntautuneisuuden tai kehit
tyneisyyden kautta. Moreenimuodostu
man tai muodostuma-alueiden geologis
ta monipuolisuutta voidaan arvioida esi
merkiksi sen sisältämien erilaisten mo
reenimuodostumatyyppien tai moreeni
muodostumatyypin sisältämän synty-
historian ja giasiaaligeologisten osateki
jöiden kautta.

Maisema-arvoiltaan moreenimuo
dostumat ovat kallio- ja harjualueisiin

verrattuna yleensä vähemmän merkittä
viä. Drumliinit ovat usein niin isoja ja
loivapiirteisiä, ettei tavallinen maastossa
kulkija miellä muodostumalla olevan
erityisiä maisemallisia arvoja. Kumpu
moreenialueidenja reunamoreenivaffien
ongelma on päinvastainen. Kummut ja
selänteet erottuvat vasta lähietäisyydel
tä, ja parhaiten silloin kun alueella on
tehty metsähakkuita.

Moreenimuodostumilla ei tiettäväs
ti ole erityisiä ainoastaan niillä esiintyviä
biotooppeja, vaan luonto on samanlaista
kuin pohjamoreenialueillakin. Tavan
omaista suurempi biologinen arvo mo
reenimuodostumalla voi olla biotooppi
en monipuolisuuden vuoksi tai esimer
kiksi ravinteiselle alustalle syntyneen
rehevän kasvillisuuden ansiosta. Biolo
gista arvoa nostaa moreenimuodostuma
alueella esiintyvä uhanalainen tai harvi
nainen lajisto.

Inventointia varten kehitetyn pis
teytysjärjestelmän tavoitteena on luoda
mahdollisimman objektiivinen perusta
kohteiden arvottamiselle ja keskinäiselle
vertailulle. Arvotus on mahdollista ottaa
huomioon muodostumien maankäytön
suunnittelussa ja esimerkiksi maa-aines
ten oton lupakäsittelyssä.

Moreenimuodostumienja -alueiden
lopullisen arvoluokan määräytymisessä
sovelletaan kallioalueiden luokituksessa
käytettyä pisteytysjärjestelmää. Pääsään
tönä on, että tekijä (geologia, biologia tai
maisema) ja sen osatekijät voivat saada
arvoja väliltä 1 - 4, joista arvo 1.00 on
paras. Tarvittaessa käytetään tarkennet
tua jakoa. Kunkin tekijän pisteet muo
dostetaan yleensä osatekijöiden keskiar
vona. Moreenimuodostuman arvo muo
dostetaan geologisen, maisemallisen ja
biologisen tekijän pistearvojen yhteen
laskulla. Pistearvosta saadaan muodos
tuman arvoluokka 1-7 käyttämällä
muunnosta. Arvoluokkfln 1-4 sijoittuvil
la moreenimuodostumilla tai muodostu
ma-alueilla on maa-aineslaissa mainittua
valtakunnaifista merkitystä. Arvoluokan
1-2 muodostumat ovat kansainvälisesti
arvokkaita. Arvoluokan määräytymises
sä voidaan poiketa taulukossa esitetyistä
pisteväleistä, kun on tarpeellista painot
taa ainutlaatuista tekijää tai ottaa huomi
oon muita tekijöitä.
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Rajaus- ja valintaperusteet

Esivalinnassa moreenimuodostuma tai -

muodostuma-alue rajataan alustavasti
varsinaista inventointia varten. Rajausta
tarkistetaan maastoinventoinnin perus
teella. Moreenimuodostuma tai osakent
tä rajataan pääsääntöisesti geologisin ja
geomorfologisin sekä maisemallisin
perustein.Yleensä suot, järvet, pellot,
kaifiot ym. jätetään rajausten ulkopuolel
le. Rakennettu ympäristö jätetään rajaus
ten ulkopuolelle.

Drumliinit voidaan yleensä rajata
muodon perusteella yksittäisinä kohtei
na. Poikkeuksen muodostavat kilpi
drumliinit, joissa rajaus on usein perus
teltua tehdä koko ryhmälle. Samalla ta
valla on tehtävä drumliiniryhmälle,joka
on syntynyt vanhemman, isomman
drumliinin jakautuessa erillisiin selän
teisiinjääfikön virtaussuunnan käänty
essä.

Kumpumoreenikohteiden rajaus on
vaikeinta. Pohjakarttojen laadusta ja
kenttätarkistusvaiheen perusteellisuu
desta rilppuen kumpumoreenikenifiä on
kartoitettu palj on laajempina ja yhtenäi
sempinä kuin mitä ne todellisuudessa
ovat. Digitaalisen korkeusmallin käyttö
ei helpota rajausta, koska Maanmittaus
laitoksen normaalin korkeusmallin sivu
ja pystysuuntainen tarkkuus ei riitä
kumpumoreenialueiden esfrajaukseen.

Isot reunamoreenimuodostumat
voidaan yleensä rajata yksittäisinä muo
dostumina. Joskus rajaus voidaan joutua
tekemään jäätikön reuna-aseman suun
nassajääfikköjoen synnyttämään reuna
muodostumaan.Jäätikön reuna-asemas
sa on voinut olla sykiistä reunan etene
mistä ja perääntymistä. Tällöin on synty
nyt sarja reunaselänteitä. Niiden rajaus
tehdään ryhmänä valiten edustavin
muodostumakokonaisuus.

Kumpumoreeninja reunamoreeni
vallien luonteeseen kuuluu niiden esiin
tyminen kenttinä. Niiden inventoinnissa
on perusteltua valita ryhmiä yksittäisten
kumpujen tai selänteiden sijasta. Ryh
män koko voi olla tilannekohtaisesti esi
merkiksi 5-20 selännettä. Valinnassa ja
rajauksessa periaatteena on edetä suur-
alueesta yhtenäiseen tilviiseen muodos
tumien ryhmään.

Maastotarkistusvaiheessa syntyvä tar
kentunut rajaustieto digitoidaan. Työ
voidaan tehdä joko kenttäkartoilta tai
näyttödigitointina, jolloin tarvitaan kor
keuskäyräaineistoja. Kohteiden ominai
suustiedot on perusteltua tallentaa nekin
paikkatietojärjestelmään. Tällöin tiedot
voidaan tarpeen mukaan raportoida
myös taulukkomuodossa paikkatieto
ohjelmien raportointityökaluilla.
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Sammandrag
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Moränformationerna i Finland är ett ut
fryck för naturens mångfald. De innehål
ler också stenmaterial som kan användas
i stället för gruset i åsarna. Invenlering
en av de geologiska formationerna och
kännedomen om de värden som de re
presenterar behövs framför alit i den
tillståndsprövning som marktäktslagen
kräver och i planeringen av markan
vändningen i sådana fali då det finns
olikartade behov att använda materialet
i moränformationerna.

Morän är osorterat material som
inlandsisen fört med sig. Morän är den
vanligastejordarten i Finland och består
av vad inlandsisen har lösgjort från
bergen och transporterat bort, uppblan
dat med material från jordlagren före
den senaste istiden.

Största delen av moränen är så kai
lad bottenmorän, som i ett relativt tunt
lager täcker berggrunden till ett djup av
1-4 meter. Med moränformationer eiler
moränbildningar avses däremot backar
och ryggar som har en egen profil i ter
rängen och huvudsaldigen består av
moränmaterial.

Moränformationerna har i förelig
gande undersökning indelats i tre hu
vudgrupper: drumliner, kullig morän
och ändmoränformationer inklusive val
lar. Drumlintypen omfattar sådana biid
ningar som skapats genom glaciärsfröm
ningar i isens bottenlager. Kullig morän
harbildats både i glaciärbottnarna och av
material som hopats ovanpå isen. Rikt
ningen av de backar som bildats av mate
rial ovanpå isen är ofta helt slumpartad.
Tifi den kulliga moränen räknas också sub
glaciala formationer som uppstått mer ei
ler mindre i tvärriktningen mot glaciärrö
relsen, genetiskt oidassade fransversella
moränryggar (finska juomumoreeni,
engelska ribbed moraine). Ändmoränfor
mationerna har uppkommitvid isranden
eilen dess omedeibara närheti sammalin
je som isranden.

Ympäristöminsteriö

00000000000000000000000000000000

Det finns mångfalt fier moränformatio
ner än åsar i Finland. Enbart den kulliga
moränen representerar lika många områ
den som åsarna, dvs. ca 5 procent av
markarealen. Den areal som drumlinfor
mationerna täcker är minst två gånger så
stor som åsområdena.

Iregionalt hänseende finns det mest
moränbfldningar i Savolax och annorstä
des i östra och mellersta Finland, där
drumlinfälten omfattar tiotais tusen en
skilda drumlinformer. Hän finns också
många områden med kullig morän. An
dra områden där moränbildningarna är
tairika är Tammela högplatå och södra
Lappland. 1 södra Finland finns ändmo
räner särskilt i Salpausselkäzonerna.

För att utveckla metoderna för in
ventering av moränformationer under
söktes moränbiidningarna i områdena
för Nylands förbund och Tavastlands
förbund i södra Finlands iän. Arealen
uppgår till ca 2500 kvadratkilometer. Or
saken till att just detta område vaides var
att moränformationerna där är exceptio
nelit rikiiga och representativa i relation
till hela södra Finland. Södra delen av
Tammela högplatå ingår i det undersök
ta området. På högplatån påträffas ett
stort antal omnåden med kullig morän
och drumliner. Det finns också riidigt
med ändmoränformationer, eftersom
Salpausselkäzonerna genomkorsar om
rådet från sydväst ffllnordost. Dessutom
finns ett stort fäit med ändmoränvallar i
Hyvinge-Mäntsäläområdet.

1 forskningsområdet valdes fyra
drumlinobjekt, nio områden med kuiiig
morän, 25 områden med ändmorän och
15 med ändmoränvaiiar. Av dessa un
dersöktes nio formationer av olika typ
och värde som exempeifali.

Vai av inventeringsobjekt

Inventeringen av moränbildninganna in
ieds med vai av inventeningsobjekt, vii-
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ket följs av det egentiiga inventerings
skedet. Formationerna i inventerings
området undersöks på basis av tillbuds
stående kartläggnings- och annat ma
terial samt besök i terrängen.

Det basmaterial som nyttjas vid vai
av inventeringsobjekt är huvudsakligen
kartläggningsmaterial och rapporter
från försöksgrävningar. Det geologiska
kartiäggningsmaterialet omfattar Geolo
giska forskningscentralens j ordartskar
teringari skaiorna 1:1 000 000,1:400000,
1:100 000 och 1:20 000. Dessutom kan
annat kartläggningsmaterialnyttjas.

Moränbildningarna har inte bara
undersökts vidjordmånsundersökning
ar utan också vid malmletning. Morän
undersökningar som tjänar malmiet
ningen har gjorts sedan 1970-talet. Sam
tidigt undersöks moränstratigrafin.
Undersökningarna bygger huvudsakli
gen på grävningar. För marktäktsända
mål har moräninventeringar gjorts av
Geoiogiska forskningscentralen och väg
distrikten i olika delar aviandet. Huvud
syftet har då varit att finna grov morän
som kan ersätta åsgruseti synnerhet med
tanke på underhåiiet av grusvägarna.
Det övriga bakgrundsmaterial som gäller
moränbildningarna omfattar olika slags
vetenskapiiga undersökningar. Avhand
lingar och andra separata undersökning
ar ger ocksä viktiga uppiysningar.

liii det viktigaste kartmaterialet hör
grundkartan i skalan 1:20000. Vid behov
anlitas dessutom tiibudsstående ftygfo
tografier. 1 käiimaterialet behövs ytterii
gare uppgifter om naturvårds- och iand
skapsvärden i de berörda områdena. 1
den nu förhandenvarande undersök
ningen har material nyttjats från de riks
omfattande programmen för åsskydd,
skydd av lundar samt fågelrika insjöar
och havsvikar, landskapsvård, skydd av
stränder, myrar och gamia skogar och
dessutom från Naturaprogrammet, som
då var under beredning. Finlands miljö
central har också samlat in materiaibl.a.
om värdefulla bergsornräden och om
kulturbiotoper.

Förvalavinventeringsobjekt insam
las vidare uppgifter om naturen i hela
landskapet och iokalt, skyddsbesluten
eller -pianerna och den arkeologiska in
formationen. De regionala milj öcent

ralerna, kommunerna och landskapsför
bunden besitter information från miljö
utredningar ilandskapet elleriokait. Fin
lands miljöcentral och de regionala
milj öcentralerna iagrar information om
förekomsten av naturtyper och särskilt
skyddade arter enligt naturvårdsiagen.
Dessutom beaktas uppgifterna om vär
defulla naturtyper som skaflbevaras en
ligt skogslagen och vatteniagen. En
genomgång av uppgifterna i registret
över hotade växter och djur (UHEX) be
hövs också innan moränbildningarna
kan undersökas i terrängen.

Information om grundvattensom
rådena behövs i inventeringsskedet vid
genomgången avvärdefaktorerna för oli
ka objekt. Uppgifterna om grundvat
tensområden finns i numerisk form på
de regionala milj öcentraierna.

Inventeringsarbetet i terrängen krä
veren geoiog och en bioiog, som tiilsam
mans undersöker och värderar objektens
geologiska,landskapsmässiga och biolo
giska deifaktorer och naturligtvis beaktar
eventuella andra värden. Värderingen
bygger huvudsakligen på miljökriterier
na eniigt marktäktslagen.

Samtidigt preciseras avgränsningen
av de olika objekten. Efter arbetet i ter
rängen digiteras gränserna för olika ob
jekt, och uppgifterna om deras egenska
per lagras i ett ADB-register.

Det mest användbara underlagsma
terialet för urval av drumliner och stora
ändamoränformationer är reliefkartor
kombinerade med informafion omjord
artsformationer. Gränserna till vatten
drag, myrar, bergsområden, åsar eller
lermark syns direkt i detta material. Om
det dessutom kombinerats med grund
kartans informafion, kan avgränsningen
också göras i relation till bosättningen
eiler åkrarna.

För karttoikningen av kuilig morän
och ändmoränvallarbehövs material om
höjdkurvorna. Det är också viktigt med
ett så täckande material som möjligt
kringberggrundsblottningar. Vidare he
hövs aila andra befintliga utredningar
och kartläggningar, eftersom de ifrågava
rande formationerna inte klart kommer
fram i höjdmaterialet. Avsaknaden av
uppgifter om varberget syns kan leda till
att små bergsldackar feiaktigt tolkas som
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kullig morän. Så har skett t.ex. vid geo
morfologiska undersökningar av Tam
mela högplatå.

Värderingsgrunder

Hur moränformationerna värderas byg
ger i denna undersökning på de kriterier
som används vid tillståndprövning en
ligt marktäktslagen. Värderingenbygger
på geologiska, landskapsrnässiga och luo
logiska faktorer. Också faktorer 1 stilmed
rekreationsmöjligheter, kulturhistoria,
grundvatten, naturtillstånd och omgiv
ning kan påverka det värde som morän
formationerna tilldelas.

Det geologiska värdet bygger pä
uppkomsten av moränbildningen och de
morfologiska drag som de uppvisar till
följd av glaciärrörelserna. Vid värdering
en undersöks den geografiska spridning
en av varje typ av moränbildning, dess
betydelse med tanke på forskning och
unden’isningsamthursäflsynta,represen
tativa och mångsidiga formationerna är.

Undersökningen av representativi
teten inkiuderar ocksåbegreppet typfor
mation, varmed avses ett exempelområ
de för en viss moränformationstyp vars
typ beskrivits i den vetenskapiigalittera
turen. En moränformationstyp som är
geologiskt värdefull med tanke på forsk
ning och undervisning är ett slags da
tabank med information från istiden,
och i synnerhet om de förhållanden som
rådde under smältningsperioden. De oli
ka sldkten och deras interna struktur
sarnt gränsytor ger uppgifter om avlag
ringarna och milj öförhållandena.

Hur sällsynt en moränformation är
undersöks bl.a. i relation till dess geogra
fiska utbredning, representativiteten
t.ex. i relation till riktningen av
moränbildningstyperna eller deras ut
veckling. Den geologiska variations
rikedomen i en moränbildning eller i ett
moränområde kanvärderas t.ex. påbasis
av delfaktorer som har att göra med upp
komsthistorien och glacialgeologin för
olika moränbildningstyper.

1 fråga om landskapsvärden har
moränformationer i ailmänhet mindre
värde än berg och åsar. Drumlinerna är
ofta så stora och kurvorna så utdragna att
en vandrare knappast utan särsldld sak-

kunskap kan se dem somlandskapsmäs
sigt värdefulla. Probiemet med kulliga
moränområden och ändmoränvallar är
det motsatta. Kufiarna och ryggarna syns
enbart på mycket nära häil, egentiigen
bäst strax efter att området har avverkats.

Veterligen existerar inga biotoper
som enbart förekommer på moränbild
ningar, utan naturen är rätt Iik den i
grundmoränsområdena. Men en morän
formation kan ha större biologiskt värde
än vanligt på grund av mångfalden av
biotoper eller t.ex. tack vare en frodig
vegetation som uppstått på ett nä
ringsrikt underlag. Det biologiska värdet
ökar, om hotade eller säilsynta arter före
kommer i moränformationsonirådet.

Målet med det poängsättningssys
tem som lagts upp för inventeringen är
att skapa en så objektiv grund som möj
ligt för värdering av objekten och för
inbördes jämförelser. Denna värdesätt
ning kan beaktas 1 pianeringen av
markanvändningen och t.ex. vid pröv
ningen av marktäktstillstånd.

Då den slutgiltiga värderingen av
moränformationerna och -områdena be
stäms tillämpas samma poängsättnings
system som för bergsområden. Huvud
regeln är att en viss faktor (geologi, bio
logi, landskap) och dess delfaktorer kan
få värden mellan 1 och 4, av vilka värdet
1.00 är det högsta. Vud behov används en
exaktare indelning. Poängen för varje
faktor är i allmänhet medeltalet av del
faktorerna. Värdet på en moränforma
tionfås genom att poängvärdena för den
geologiska,landskapsmässiga och biolo
giska faktorn adderas. Poängsättningen
ger för varje formation en värdeklass
mellan 1 och 7 genom omvandling.
Moränformationer eller -områden i vär
deklasserna 1-4 har sådan riksomfattan
de betydelse som avses 1 marktäktslagen.
Klasserna 1-2 innebär internationefi be
tydelse. Bestämningen avvärdeklasserna
kan avvika från poängsättningen i ta
bellerna, om en unik faktor eller andra
faktorer kräver särskild betoning.

Avgränsning och urvalskriterier

1 urvalsskedet görs en preliminär av
gränsning av moränformationen eller
området med tanke på den egentliga in
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venteringen. Gränsdragningen precise
ras på basis av terränginventeringen. En
moränformation eller ett moränfäit av
gränsas huvudsakligen på basis av geolo
giska och geomorfologiska samt land
skapsmässiga grunder. 1 alimänhetiäm
nas myrar, sjöar, åkrar, berg och motsva
rande utanför. Den bebyggda miljön in
går inte heller.

Drumliner kan i ailmänhet avgrän
sas som ensidida objekt på basis av for
men. Ett undantag äT skölddrumlinerna,
där avgränsningen bör omfatta hela
gruppen. Detsamma gäller en drumlin
grupp som har uppstått genom att en
äldre och större drumlin har delats upp
i olika ryggar då isströmningenbytt rikt
ning.

Det svåraste är att avgränsa områ
den med kuffig morän. Beroende på kva
liteten på grundkartan och hur grundligt
terrängundersökningen har gjorts kan
ett fäit med kullig morän ha fåttbetydligt
större omfattning och uppfattats som
enhetiigare än vad som är faktum. An
vändningen av digitala höjdmodeller
underlättar inte avgränsningen, efter
som precisionen i höjd- och sidled i
lantmäteriverkets normala höjdmo
deller inte räcker till för en preliminär
avgränsning av kulliga moränområden.

Stora ändmoränformationer, som
också kan kallas randmoränformafioner,
kan i alimänhet avgränsas som separata
formafioner. ffiland måste gränsen till en
ändformation som en isälvström biidat
dras i samma riktning som glaciärens
ändposffion. Glaciärens ändposffion kan
uppvisa cykliska utvidgningar och ifiiba
kagångar, vilket kan leda till en serie
randryggar. De avgränsas som en grupp
så att man väljer den mest representati
va heiheten.

Kullig morän och ändmoränvallar
karakteriseras av att de uppträder i fäit.
De kan bäst inventeras så att man tar
grupper i stället för enstaka kullar eller
ryggar. En grupp kan, beroende på situ
ahonen, omfatta 5-20 ryggar. Principen
för valet och avgränsningen bygger på
att man från stora områden väljer enhet
liga täta formationsgrupper.

Det preciserade gränsdragningsma
terial som terrängundersökningen ger
digitaliseras. Detta kan göras antingen

påfältkartorna eller som terminaidigita
lisering, och då behövs också material
om höjdkurvorna. Det är skäl att också
lagra informationen om de olika objekt
ens egenskaper i det geografiska infor
mahonssystemet(GIS). Uppgifterna kan
då vid behov rapporteras i tabellform
med de rapporteringsinstrument som
ingår i GIS-programmen.
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abiaatiomoreeni
moreenikerrostuman ylin osa (pintamo
reeni),joka onjäätikön sulaessa kerrostu
nut pohjamoreenin päälle jäätikön sisäl
läja päällä kulkeneesta kiviaineksestaja
joka usein sisältää lajittuneita osueita

biodiversiteeffi
elollisen luonnon monimuotoisuus, jo
hon vaikuttavat eliölajien perinnöllinen
muuntelu, eliöyhteisöjen lajiston moni
muotoisuus sekä erilaisten eliöyhteisö
jen määrä (soveltaen Tirri ym. 1993)

biotooppi
eliöiden elinympäristö; elinympäristö,
jolle ovat ominaisia tietty ympäristöteki
jöiden yhdistelmä sekä eliölajisto (sovel
taen Tirri ym. 1993)

de Geer-moreeni
jäätikön reunaan tai reunan poildttai
seen halkeamaan syntynyt jään reunan
suuntainen moreenivalli, joka esiintyy
usein peräkkäisten vaifien muodostami
na parvina

delta
joen tai jäätikköjoen suisto, joen veteen
kerrostama lajittuneen aineksen muo
dostuma

degiasiaafio
jäätiköstä vapautuminen, jäätikön häviä
minen,jäätikön sulamisvaihe

diamiktoni
sekalajitteinen maalaji, ei kannanottoa
syntytapaan (dia = täysin, kokonaan,
mix = sekoitettu, yhdistetty)

distaalinen
muodostuman tai kerrostuman se osa,
joka on tai on ollut kauempana muodos
tuman tai kerrostuman aiheuttajasta;
esimerkiksijäätiköstä; poispäin suuntau
tunut

drumliini
mannerjäätikön liikkeen suurttainen
pohjamoreenista syntynyt virtaviivais
tunut selänne

Ympäristöministeriö

drumliinikilpi
laaja, yleensä kallioytiminen kohouma,
joka on muovautunut jäätikön liikkeen
suuntaiseksija jossa on erotettavissa eril
lisiä drumlilneja

ftuting
drumlinisaation eräs ääripää, pienet ka
peat selänteet

geodiversileeffi
geologisen luonnon monimuotoisuus
tarkoittaa kallio-ja maaperän muotojen
ja niihin liittyvien prosessien vaihtelua,
joka vaikuttaa luontoon ja maisemaan.
Käsite luonnon monimuotoisuus sisältää
sekä geologisen luonnon monimuotoi
suuden (geodiversiteetti) että biologisen
luonnon monimuotoisuuden (biodiver
siteetti)

geotooppi
1) geotieteellinen kohde (Earth science
site) (Erikstad 1994)
2) maankamaran erityinen osa, jolla on
merkittävä geologinen ja geomorfologi
nen arvo (Stilrm 1994)

glasiaalikarsti
paikalleen sulavan jäätikön reunavyö
hykkeessä on jään, veden ja kerrostuvan
aineksen alati vaihtuva jatkuvasti muut
tuva ympäristö, jossa voi syntyä moree
nikekoja. Kekojen korkeus riippuu ker
rostuvan aineksen määrästä ja hienoai
nespitoisuudesta

giasifiuviaalinen
jäätikön sulamisvesivirtojen muodosta
maa,jäätikköjoki

giasigeeninen
jäätikkösyntyinen,jäätikön aiheuttama

glasilakustrinen
jääfikköjärvi

jauhautuminen
mineraali- ja kiviaineksen kuluminen
pienempään raekokoon jäätikön pohja
osassa, abraasio, tuloksena hiekkaa, siit
tiä ja savesta

juomumoreeni
jäätikön virtaukseen nähden poikittais

Sanasto
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ten moreeniselänteiden kenttiä, joissa
yksittäiset selänteet muodostavat epä
säännöllisiä kuvioita. Ne syntyivät, kun
aiemmin alustaansa jäätynyt jäätikön
pohja alkoi jäätikön sulamisvaiheessa
liukua alustallaan, jolloin syntyi voima
kas vetojännitys. Alatyyppejä ovat Ro
gen-moreeni, kumpujuomumoreeni,
Blattnick-moreeni ja pienet juomumo
reenit (Hättestrand 1997)

jäänjakaja
mannerjäätikön keskusalue, jossa jää ei
juuri liikkunut, mutta josta jään liike
suuntautui säteettäisesti reunoja kohti

jäätikköjoki
jääfikön piirissä toimiva ja jääfikön sula
misesta vetensä saava joki

kalliodrumliini
pääosin kalliosta koostuva, jäätikön vir
taviivaiseksi muotoilema selänne

kallioperä
useimmiten maaperän peittämä, erilai
sista kivilajeista koostuva maankamaran
kiinteä alaosa, joka on näkyvissä kallio
palj astuinien kohdalla maanpinnassa

kumpumoreeni
moreeniaineksesta tai moreenimaisesta
aineksesta pääosin koostuva kumpu tai
selänne, joka on syntynyt kuolleen, pai
kalleen sulavan jään oloissa jääfikön pin
nalle vapautuvasta aineksesta tai jääti
kön pohjakontaktissa,jään sulaessavähi
tellen pois

kuollut jää
paikalleen sulava, stagnantti jää

kvartäärikausi
kahden viime vuosimiljoonan aikainen
geologinen kausi, jonka aikana on vallin
nut useitajääkausia

lajittunut maalaji
tiettyä raekokoa eli lajitetta oleva maala
ji, tasarakeinen maalaji

louhiminen
jäätikön pohjan alustan kallioperää isoja
kappaleita irrottamalla kuluttava proses
si, jonka tehokkuus riippuu jäätikön

pohjan paineoloista, jään ifikenopeudes
ta, sulamisvesien määrästä ja paineesta,
alustan kallioperän korkokuvastaja kai
lionkivilajista ja rakoilusta (quarrying)

maalajite
tietyn kivennäismaalajin tiettyä raeko
koa oleva ainesosa

maalaji
geologisen prosessin tuloksena syntynyt
maakerrostumatyyppi

maaperä
kallioperää verhoava maapeite kaikkine
aineksineen

massaliikuntasediinenfit
veden kyllästysasteesta riippuen irtonai
nen kiviaines liikkuu rinteessä hikkeenä,
joka on putoamista, liukumista, valumis
ta, vyörymistä tai deformoitumista

moreeni
- geneettinen maaperän kerrostuma
tyyppi (sedimentti): jäätikköjen kuljetta
mista, kasaamistaja kerrostamista ainek
sista syntynyt sekalajitteinen maalaji
- morfologis-geneettinen muodostuma:
kumpumoreeni, reunamoreeni ym.

moreenikaloffi
ylimmän rannan yläpuolella oleva, ko
houman laella sijaitseva, avokallioiden
tai kivikoiden reunustama moreeniker
rostuma

moreenimuodostuma
moreenista muodostunut omamuotoi
nen paksuhko kasautuma

morfologia
muoto

muodostuma
esiintymä tai oman itsenäisen muodon
omaava kerrostuma

Nuorempi Dryas
kylmä ilmastovaihe viimeisen jääkauden
lopussa, kesto noin 1000 vuotta, ajankoh
ta noin 12500-11500

osldllaafio
heilahtelu, esimerkiksi jäätikön reunan
edestakainen liike
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peitemoreeni
ohut pohjamoreenipeite verhoaa kalli
onpintaa

penepiaani
puolitasanko, pitkäaikaisen kulutustoi
minnan tuloksena syntynyt laaja kum
puileva tasanko, jolla lakikorkeudet
yleensä ovat samalla tasolla (Uusi Tieto
sanakirja, 1964)

pintamoreeni
ohut abiaatiornoreeni pohjamoreenin
pää]Iä

pohjamoreeni
jäätikön pohjakontaktissa syntynyttä tii
vistä lajittumatonta maalajia, joka on
jaettu kahteen päätyyppiin:
- lodgement, alustaan liisteröityy, puris
tuu ainesta
- basal melt out, pohjajää sulaa ja kiviai
nes vapautuu jäätikön alustalle

poikhriinen
jäätikön reunasta lohkeaa jäätä paloinaja
lauttoina

postglasiaalinen
jääkauden jälkeinen

proksimaalinen
jään liikkeen vastainen, jäätikön puolei
nen sivu

pusku
jääfikön liike kohti reunaa aiheuttaa reu
nan kerrostumien kokoonpuristumista
ja poimuttumista ja silrroksia sekä se
koittumista

reuna-asema
pitkään paikallaan pysyneen jäätikön
reunan sijainti, joka erottuu maastossa
reunamuodostumienja reunamuodostu
mien ketjuna

reunamoreeni
jäätikön reunaan syntynyt reunan suun
tainen moreenivalli tai -selänne

reunamoreenimuodostuma
(iso) reunamoreeniselänne,joita tavataan
pääasiassa Salpausselkien ja Sisä-Suo
men reunamuodostumien vyöhykkees

Ympäristöministeriö

sä, aines on yleensä varsinkin distaali
osassa ainakin osin giasifiuviaalista

reunamoreenivalli
(pääte-, vuosi-, de Geer-ja pyykldlauta
moreeni)
jääfikön reunan (vuosittaisesti) vuorotte
levan perääntymisen ja etenemisen tu
loksena syntyy jääfikön liikkeeseen näh
den poikittaisten vallien kenttiä (veteen
päättyvän) jään reunavyöhykkeessä

reunamuodostuma
jäätikön reunaan syntynyt lajittunutta
ainesta ja usein moreenia sisältävä reu
nan suuntainen muodostuma

Rogen-moreeni
katso juomumoreeni, aiempi määritel
mä: jäätikön alla syntyneitä poikittaisia
selänteitä, aines muistuttaa drumliinien
ainesta, mutta voi toisaalta olla lyhyt
matkaisempaaja näin ollen karkeampaa

Salpausselkävyöhyke
Fennoskandiaa kiertävän reunamuodos
tumien (giasifiuviaalisten ja moreeniai
neksisten) ketjun Suomen osa, synty ifit
tyy Nuoremman Dryaksen nimellä kul
kevaan kylmään ilmastovaiheeseen

sanduri
jäätikköjoen maalle kerrostama lajittu
neen aineksen muodostuma, kuivan
maan delta.

sedimenffi
kivennäis- tai eloperäinen ainesosa,joka
on siirtynyt paikaltaan jään, veden tai
tuulen vaikutuksesta ja kerrostunut uu
delleen maanpinnalle tai veden pohjaan

stagnaafio
jäätikön liikkeen pysähtyminen

sfratigrafinen
kerrosjärjestykseen perustuva

subakvaaffinen
vedenpinnan alla

subglasiaalinen
jääfikön alla, jäätikön pohjassa tapahtu
va

0



suhteistuneisuus
maalajin rakeisuus jakautuu tasaisesti
eri raekokoluokkiin

supra-akvaaffinen
vedenpinnan yläpuolella syntynyt, jää
kaudenjäikeen vedenpinnan yläpuolelle
jäänyt, vedenkoskematon

supraglasiaalinen
jääfikön päällä

topografia
maanpinnan korkokuva

vakoutuminen
pienimuotoinenjäätikön virtauksen ai
heuttama moreenipinnanjuovikkuus

vastasivun druniliini
pre-crag- drumliini, kalliomäkien prok
simaalisivulle syntynyt drumliini, jonka
aines sisältää usein normaalia runsaam
min savesta. Synnyn oletetaan tapahtu
neen viimeisen jäätiköitymisen varhais
v4heessa.

ylin ranta
muinaisen vedenpinnan ylintä asemaa
osoittava rannan merkki

Sanasto pohjautuu seuraaviin lähteisiin:
Haavisto (1983), Kujansuu & Niemelä
(1990).
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Liite 7

Tutkimusalueella (karttalehdet 2042 ja 2044) tutkitut
moreenimuodostumat ja -muodostuma-alueet

Drumliinit

Tammelan ylängöllä on Salpausse]kävai
heen drumffinikenttä,joka ulottuu tutki
musalueenluoteisosaan. Koko kentässä
on kaikkiaan yli 500 drumliinia. Tutki
musalueelta drumlilneja on valittu yksi
erillinen drumliini Riimalasta, ryhmä
drumliineja Riimalasta länteen ja kilpi-
tyyppinen drumliinien rypäs Salonky
lästä, Punelianjärven luoteispuolelta.
Tutkimusalueella on myös yksi vastasi
vun drumliini, Ullamäki Hyvinkään-
Mäntsälän rajalla.

Kumpumoreeni

Tammelan ylängön kumpumoreenin
suurkentän eteläosa ulottuu tutkimus
alueelle. Suurkenttä jakautuu kentfiinja
edelleen osakenttiin. Kumpumoreenia
on kahdella pääalueella, joista synnyl
tään vanhempi alue on kallioperän mur
rosvyöhykkeessä itä-länsi-suunnassa So
merniemen ja Hyvinkään välillä. Laa
jempi kenttien ryhmä on alueella, jossa
degiasiaatio tapahtuijoko supra-akvaat
tisesti tai hyvin matalan veden oloissa
Baifianjääjärven purkautumisenjälkeen.
Ilmeisesti jäätikön virtaus heikkeni ja
mahdollisesti pysähtyi kokonaan. Kum
mallakin alueella kumpujen aines on il
meisesti pääosin ablaafiomoreenia.

Tutkimusalueelta tutkittiin yhdek
sän kumpumoreenikohdetta.

Reunamoreenimuodoswmat

Tutkimusalueella on Salpaussellden vyö
hykkeen runsaan muodostumamäärän
vuoksi pinta-alaan nähden eniten reuna
moreenimuodostumia Suomessa. Muo
dostumia on varsinkin II Salpausselän
vyöhykkeessä, joka on paikoin yli 5 km
leveä ja jakautunut useaan alavyöhyk
keeseen. Lisäksi jääfikön reuna-asemiaja

niiden moreeniselänteitä on runsaasti 1
jali Salpausselän välillä. Reunamoreeni
muodostuma-alueita tutkittiin 25.

Reunamoreenivallit

Salpausselkien vyöhykkeessä on reuna
moreenimuodostumien ryhmissä ylei
sesti pienempiä valleja. Tutkimusalueel
la Valkealammin ja Huhtimon alueilla
valleja on runsaasti. Lisäksi tavataan pel
kästään valleista koostuvia osakentfiä.
Runsaasti reunamoreenivalleja on myös
Salpaussellden vyöhykkeen kaakkois
puolella. Vallien tärkein esiintymisalue
on Hyvinkää-Mäntsälän suurkenttä, joka
on Suomen suurimpia vallikenttiä. Sen
vallit sijoittuvat pääasiassa tasaisille ve
denjakaja-alueille. Suurkenttä jakautuu
Hyvinkään-Jokelan, Ridasjärven-Ohko
lanja Sälinkään-Niemenkylän kenttiin.
Kultakin kentältä valittiin edustavia osa
kentfiä tai valliryhmiä. Hyvinkään etelä-
puolelta valittiin Kaltevasta yksi alue ja
Ridasjärven-Ohkolan alueelta Ridasjär
ven, Kivilamminsuon itäpuolen sekä
Ampumaradan osakentät. Sälinkään
Niemenkylän alueelta valittiin Sälin
kään-Siperian laaja osakenttä ja Kivilam
men-Sikomäen kohde. Kaikkiaan reuna
moreenivalleista valittiin 15 kohdetta.

Drumliinit (4 drumliinia/
drumliiniparvea)

1. Riimala, MOR-05-0001, ki. 2042 02,
Loppi
- puhdasplirteinen
- kuvattu Palmu 1990a.

2. Karhukaski-Pukkimäki-Isontienselän
ne, MOR-05-0002, ki. 2042 02,
Tammela
- drumlliniparvi
- samassa ftutingit Pukldmäki, Haara

suo 5
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3. Hakala-Soramäki(-Kontola),
MOR-05-0003, ki. 204203 + 06,
Tammela
- kilpidrumllini
- karttalehdeltä 204206 Kaatian poh

joispuoli

4. Ullamäld, MOR-19-0001, ld. 2044 04,
Mäntsälä, Tuusala, Hyvinkää
- vastasivudrumffini
- ainoa tutkimusalueella

Kumpumoreeni
(9 muodostumaa/
muodostumakokonaisuutta)

Anfiaisen eteläpuoli, MOR-19-0002,
ki. 2042 01, Nummi-Pusula
- rikkonainen kalliopinta alla,

ohuehko moreenipeite
- ydinalue Lakiasuon ympäristö,

jatkuu Krouvinsuolle itään
- tutkittu, Palmu 1990a

Pernunmäki (Onkimaanjärven
pohjoispuoli), MOR-05-0004, ki. 2042 02,
Tammela
- kuvattu, Palmu 1990a

Miilukorpi, MOR-05-0005, ki. 2042 02,
Loppi
- tulee osin 05-karttalehdelle
- tutkittu, Palmu 1990a

Pyhälampi, MOR-05-0006, 1<1.204203,
Loppi
- rajaus Iso-Toivakka-Linnaanmäki
- tutkittu, Palmu 1990a

Ässänsaari-Potinmäki, MOR-05-0007,
ki. 2042 03, Loppi
- reuna-aseman viitteitä
- lähellä soidensuojelunohjelman

kohde
- tutkittu, Palmu 1990a

Ympyriäisenmäki, MOR-05-0008,
ki. 2042 03, Tammela
- samassa drumffinit, kumpumoreenija

III Ss reunamoreenivalli
- vieressä valtakunnallisten harjujen

suojeluohjelmien kohteet

Turistonsuo, MOR-05-0009, 1<1. 2042 06,
Loppi

- rajauksesta pois Kapteeninhaavanmä
ki, NW-raja Turisto

Palokangas-Lähdekorpi, MOR-05-0010,
ki. 2042 07, Loppi, (Vihfi)
- edustaa Somerniemen-Hyvinkään

ruhjepainanteen kumpumoreenia
- supat, paikalleen sulaminen, lakialue

suhteellisen tasainen
- ylimmän rannan korkeusvyöhykkee

seen syntynyt
- W-puolellaja Myllysuon eteläpuolella

vaihtuu puskuselänteiksi
- kuvattu, Palmu 1990a

Murtohuhta, MOR-19-003, ki. 2042 07,
Vihti
- rikkonaisella kallioalustalla

Reunamoreeniselönteet
(25 muodostumaa/
muodostumakokonaisuutta)

Palmu (1990a) tutkinut tutkimuskaivan
noin, Tuotturinmäkeä, Veitsimäkeä, Vat
vuortaja Korkeamäkeä lukuunottamat
ta.

Huhtimo (myös valleja), MOR-19-0004,
1<1.204204, Karkidia
- II Salpausselän keskimmäinen

vyöhyke
- edustavat, hyvin kehittyneet selänteet

ja vallit
- vaihettuminenjäätikköjokimuodostu

mun
- Karkkilan virkistysaluetta, pururata

ym.

Tuotturinmäki, MOR-19-0005,
kl. 2042 04, Karkkila
- II Salpausselän sisin vyöhyke

Vartiamäki, MOR-19-0006, ki. 2042 04,
Karkkila
- II Salpausselän uloin vyöhyke

Lauttasilta ja lounaaseen,
MOR-19-0007, kl. 2042 04, Karkkila
- II Salpausselän vyöhyke

Hirvilammi, MOR-05-0011, ki. 2042 05,
Loppi
- II Salpausselän sisin vyöhyke
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Luutasuon eteläpuoli, MOR-05-0012,
ki. 2042 05, Loppi
- II Salpausselän sisin vyöhyke
- vieressä harjujen ja soidensuojeluoh

jelmien kohteet
- myös karttalehdellä 06

Vahteristonlammit, MOR-05-0013,
ki. 2042 05, Loppi
- Baltia/Yoldia-rajalla

Haapastensyrjä, MOR-05-0014,
kI. 2042 05, Loppi
- uloimmanli Salpausselän vyöhykkeen

selänteet
- vieressä harjujensuojeluohjelman

kohde

Sajanifia-Koulahti, MOR-05-0015,
ki. 2042 05, Loppi
- II Salpausselän keskimmäinen

vyöhyke
- pitkä vyöhyke
- vieressä suojeluohjelman kohde

Palvaanmäki, MOR-05-0016, ki. 204205,
Loppi
- II Salpausselän sisin vyöhyke
- kaksi selännenauhaa

Kärjenmäki, MOR-05-0017, kl. 2042 05,
Loppi
- terävä muoto

Nikulan pohjoispuoli (Kesijärvi 5),
MOR-05-001$, ki. 2042 05,
Loppi
- II Salpausselän keskimmäinen

vyöhyke
- terävä muoto

Märkiö, MOR-19-0008, ki. 2042 10,
Hyvinkää
- 1 Salpausselän kookas pusku

moreeni
- reunamoreenimuodostuma, vaiheftuu

glasifluviaaliseen ainekseen distaali
puoleltaan

- merkittävä maisemallinen tekijä
- rajautuu Harjujensuojeluohjelman

kohteeseen

Pillikallio, MOR-19-0009, ki. 2042 10,
Hyvinkää
- 1 Salpausselän muodostuma
- Märkiön selänteenjatke

Jokela, MOR-19-0010, ki. 2042 10,
Hyikää
- 1 Salpausselän muodostuma
- moreeni proksimaalirinteellä,

päälleoskillaatiosta

Valkealammin alue (Maakylä
Kurkisuo 5), MOR-19-0011, ki. 2042 10,
Vihti, Hyvinkää
- eräs Suomenja Fennoskandian edusta

vimmistajäätikön reunaan syntynei
den moreenimuodostumien tyyppi-
alueista

- merkittävä maisemallinen vaikuttaja
- mielenkiintoinen tutkimuskohde
- veden syvyys ollut Komiharjun päässä

matala ja jäätikön reuna on pysynyt
lähes paikallaan

- sen sijaan kentän itä-ja pohjoisosassa,
syvemmässä vedessä jääfikön reuna
perääntynyt viuhkamaisesti

- aiemmat tutkimukset Virkkala 1959,
Aarolahti 196$ Niemelä 1971, Palmu
1990a

Suosilta, MOR-05-0019, kI. 2042 10,
Loppi, Vihti
- osa Valkealammin kenttää
- Suosillalla kaksi vahvempaa reuna

asemaa
- 2 km pitkä yhtenäinen selänne Koivis

ton eteläpuolella, Lopen puolella
- jatkuu ki 07:llä, Maakylä
- huomattavimpia Ija II Salpausselän

välin reunamoreenimuodostumia

Mäkilänmäki-Hernemäki,MOR-05-0020,
ki. 204211,Hyvinkää, Loppi
- laaja hajanainen vyöhyke, kolme osa

aluetta, nimipaikkojen lisäksi Patoja
tammi

- osa Riihimäeltä tulevaa reuna-asemaa
- osa valleja
- Hernemäellä pähkinäpensasta

Harjunmäki, MOR-05-0021, ki. 2042 12,
Loppi
- II Salpausselän uloin vyöhyke
- Aholassa ilSalpausselkää edeltävävaihe
- jatkuu kI. 09:lle Syrjänmäelle

Silvosenharju, MOR-05-0022, ki. 2044 02,
Riihimäki
- Hikiän suunnalta tulevaa jäätikön reu

na-asemaa, rajautuu selkästi, korkea
muoto
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Vatvuori, MOR-19-0012, ki. 2044 02,
Hyvinkää
- kalliomäen päällä terävä selänne
- kohoaa 35 metriä Vantaanjokilaaksosta
- maisemallisesti merkittävä

Korkeamäki, MOR-05-0023 kl. 2044 03,
Hausjärvi
- 30 metriä korkea, teräväharjainen,

pitkä
- vahva maisemaifinen merkitys
- seismisen luotauksen mukaan aines

moreenia

Pitkämäki, MOR-05-0024, ki. 2044 03,
Hausjärvi, Riihimäki
- Hikiän suunnalta tulevan reuna

aseman selänne
- hyvämuotoinen (säilynyt)

Kuusela, MOR-05-0025, kI. 2044 03,
Rilhimäki,Hausjärvi
- Pitkämäenjatke

Käärmeenmäki, MOR-05-0026,
ki. 2044 03, Hausjärvi
- kaffiomäen päällä

Reunamoreenivallit
(15 vallia/valliryhmää)

Palmu (1990a) tutkinut, lukuunottamat
ta Isoinmäkeä, Lehtelä-Arolaa, Vatikkoa,
Korttionmäkeäja Sääksjärven eteläpuo
lisen alueen selänteitä.

Isoinmäki pohjoiseen, MOR-19-0013,
ki. 2042 04, Karkkila
- hyvin kehittyneet pitkät selänteet

vedenjakajalla

Kukkuramäki (Niinimäki),
MOR-05-0027, kl. 2042 07,
Loppi
- Kukkuramäellä yhtenäinen ryhmä

vafieja,
- kenttä jatkuu Keihäsjärven pohjois-ja

itäpuolelle
- Virkkala kuvannut 1963

Uusitalo ja pohjoiseen, MOR-19-0014,
ki. 2042 07, Vihti
- kalliomäen vastarinteeseen syntynyt

ryhmä valleja
- kenttä jatkuu pohjoisluoteeseen

0

Lehtelä-Arola, MOR-05-0028, ki. 2042 07,
Loppi
- pienet vallit erottuvat peltoalueella

Suomies, MOR-19-015, kI. 2044 01,
Hyvinkää, Nurmijärvi
- Hyvinkään-Jokelan kentän osakenttä

Kaltevan pohjoisosa, MOR-19-016,
kl. 2044 02, Hyvinkää
- Hyvinkään-Jokelan kentän länsiosaa
- rajaus Kravunarkunmäen itäpuolelle
- selänteet kaartuvat osoittaen jään

reunan kääntymistä

Korttionmäkija ympäristö,
MOR-05-0029, ki. 2044 03, Riihimäki
- noin 10 vallia, osa pitkiä
- kalliomäkien päällä

Ridasjärvi, MOR-19-017, kI. 2044 05,
Hyvinkää
- laaja, hyvin kehittyneet tasaisin väli

matkoin esiintyvät vallit
- tutkittu Ziffiacus 1987, Palmu 1990a ym.

Kivilamminsuon-Ohkolan kentän etelä
osa, MOR-19-0018, ki. 2044 07-08,
Mäntsälä
- hyvin kehittyneet selänteet, tasaisin

välimatkoin
- Palmu 1990a tutkinut rakennetta,

ainesta ja syntyä

Kortistonkulma, MOR-19-0019,
ld. 2044 07, Mäntsälä
- erillinen alue

Haarajoen itäinen, MOR-19-0020,
ki. 2044 07, Mäntsälä
- reuna-asema,joka jatkuu Haarajoelle

päin

Kivilamminsuon-Ohkolankentän
pohjoisosa, MOR-19-0021, ki. 2044 08,
Mäntsälä
- itäraja Palokallio-Kuljunsuo, lännessä

rajautuu osittain Ridasjärven osakent
tään

- alustavasti valittu vallialue: Kivilam
minsuon itäpuoli

- hyvin kehittyneitä valleja
- rajautuu soidensuojeluohjelman

kohteeseen
- pieni alue myös Hyvinkään puolella
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Lukko-Kilpijärvi-Kilpisuo-Sulkavan
järvi-Isosuo, MOR-19-0022, ki. 2044 09,
Mäntsälä
- kentän ydin on Sälinkää-Siperia-alue
- myös joitakin isompia selänteitä

Sääksjärven pohjoispuoli, MOR-19-0023,
1<1. 2044 11, Mäntsälä
- 2x3km alue
- 20 vallia, osa isoja

Kivilampi-Kairassuo, MOR-19-0024,
ld. 204412, Mäntsälä (+Kärkölä)
- jatkuu Sälinkäältä
- erityisen tiheä, kesldttymät Kivilam

men ympäristö, Kairassuon suuntaan
- vyöhykkeitä Sikolampi-Blomstetin

polku-Niemenkylä, myös Mentan
polku, Kupuli

- myös valleja isompia selänteitä,
muodostumia
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Kuva 73. Tutki
musalueen mo
reenimuodostu
mien kentät
muodostuma
tyypeittäin.
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Liite 2

Kuvaukset tarkemmin inventoiduista esimerkkimuodostumista

ja -alueista

Esimerkkikohteiden arvotuspisteytykset
on tallennettu Geologian tutkimuskes
kuksenja Suomen ympäristökeskuksen
rekistereihin. Esitetyt arvoluokat ovat
alustavia.

Esimerkki 1. Riimalan drumliini

Alueen nimi: Riimalan drumliini

Referenssipisteen x-koordinaafit:
3 340 499
Referenssipisteeny-koordinaatit:
6731631
Pinta-ala: 24.3 ha
Korkeus (mpy): 141 m
Suhteellinen korkeus: noin 10 m
Kaavoitusfilanne: Seutukaavassa alueen
poikki kulkeva tie on merkitty yhdys
tieksi. Aluetta koskee osa-aluemerkintä
AV eli arvokas vesi- tai vesistöalue.
Suojelu: -

Aluetunnus: MOR-10-0004
Pvm: 1.7.,24.07.1998
Inventoijat: Palmu, Jukka-Pekka,
Kontula, Tytti
Kunta: Loppi
Karttalehti: 204202
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Alueen yleiskuvaus:
Rlimalan drumliini on Lopella Riimalan
kylässä lähellä Tammelan rajaa Ilja III
Salpausselän välisellä alueella Tammelan
ylängöllä. Alue on drumlinisoitunut ja
esimerkkidrumliini on eräs selkeimmis
tä tämän alueen drumliineista. Yleensä
alueen drumliineissa on lakiosassa,jääti
kön tulosuunnassa eli luoteispäässä kai
liopaljastumia, mutta esimerkkidrumlii
nissa kalliopaljastumia ei ole todettu.

Riimalan drumllinin biologiset ar
vot ovat vaatimattomat. Drumffinilla
kasvaa nuorehkoa mäntyvaltaista talous-
metsää ja alarinteillä myös kuusikkoa.
Metsät peittävät suurimmaksi osaksi
näkymät ympäristöön ja sisäiset maise
mat ovat varsin yksipuoliset. Drumliini
hahmottuu loivarinteisyytensä vuoksi
heikosti ympäristöön. Selänteen laella
on hiekkatiejalänsipäässä asutusta.

Geologinenyleiskuvaus:
Geologinen arvo drumliinille muodos
tuu erityisesti selänteen muodon selkey
destä. Lisäksi drumiiiniin tehdyn koekai
vannon perusteella tiedetään selänteen
pintaosan koostuvan tyypillisestä pohja
moreenista. Erikoispilrteenä tavataan
hiertopintatyyppinen ohut välikerros.

Yoldia-vaiheen ylin ranta on tällä
alueella noin 125 metriä nykyisen meren-
pinnan yläpuolella, joten drumffini ja
sitä ympäröivä alue on vedenkoskema
tonta.

Geomorfologisesti drumliiniselän
ne on suuntaukseltaan ja muodoltaan
hyvin kehittynyt ja symmetrinen. Drum
liinin pituus on 1100 metriä ja leveys 300
metriä. Suhteellinen korkeus on pieni,
alle 10 metriä.

Biologinen yleiskuvaus:
Riimalan drumffinilla kasvaa länsiosaa ja
alarinteitä lukuunottamatta noin 30-vuo-
fiasta kasvatusmännikköä. Kenttäkerros
on lähempänä tuoreen kuin kuivahkon
kankaan kasvillisuutta ja paikoin se vai
hettuu myös heinäiseksi lehtomaiseksi
kankaaksi. Drumliinin länsipäässä on
varttunutta lehtomaista kuusikkoa sekä
metsittynyt entinen peltoala. Länsiosan
lounaisreunalia on nuorta koivi]koa kas
vava entinen nlitty,jonka kasvillisuus on
tuoretta, ruohovaltaistaja edelleen var

sin monilajista. Niittyala on suurelta
osin rajauksen ulkopuolella. Drumlilnin
alarinteillä on nuorehkoja kuusikoita.
Mäntykankaidenlajistosta mainittakoon
keltataivikki.

Maiseman yleiskuvaus:
Drumliini on selkeämuotoisuudestaan
huolimatta loivarinteinenja matala eikä
siten näy ympäristöön. Selänteen muo
don huomaa parhaiten viivasuoria teitä
ajaessa, esimerkiksi etelä-lounaasta tule
valle tielle maaston muodot erottuvat
hyvin. Ainoat maisemat alueelta ulos
päin avautuvat myös teiden kohdalta,
muualla maisemat ovat puuston sulke
mia. Drumliiniila vallitsevat tavalliset ja
varsin yksipuoliset talousmetsämaise
mat.

Muut tekijät:
Virkistyskäyttö: Alueella ei ole erityisiä
virkistyskäyttöarvoja.
Kulttuurihistoria ja arkeologia: Alueella ei
ole tiettävästi kuittuurihistoriallisia tai
arkeologisia arvoja.
Luonnontilaisuus: Alueella vallitsee noin
30-vuotias männikkö, alarinteiden kuu
sikot ovat paikoin varttuneempia. Selän-
teen laella kulkee pitkittäin hiekkatie,
johon yhtyy drumliinilla kaksi muuta
sivutietä.
Pohjavesi: Riimalan drumliinilla on vesi
huollossa vain paikaifinen, talouskohtai
nen merkitys.
Lähiympäristö: Drumliini rajautuu ojitet
tuihin kapeislin suoalueisiin sekä käsitel
tyyn metsämaastoon. Selänteen länsi-
päässä on kaksi taloa.

Alustava arvoluokka: 6.
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Esimerkki 2. Ullamäen vastasivun Suojelu: Luonnon-ja maisemansuojelun
drumliini kannalta arvokkaaksi luokiteltu kallio-

alue.
Aluetunnus: MOR-09-0001
Pvm: 11.6., 17.6. sekä 20.07.1998
Inventoijat: Palmu, Jukka-Pekka,
Kontula, Tytti ja Teeriaho, Jari
Kunta: Hyvinkää-Tuusula-Mäntsälä
Karftalehti: 204404
Alueen nimi: Ullamäki

Referenssipisteenx-koordinaafit:
3393746
Referenssipisteeny-koordinaa%t:
6719844
Pinta-ala: 104.9 ha
Korkeus (mpy): 119 m
Suhteellinen korkeus: 42 m (kallion
laelta itäreunan suolle)
Kaavoitus%lanne: Seutukaavassa alue on
merkitty maa-ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi. Alueen poikki on varattu maa-
kaasun runkoputken linjausvaihtoehto.
Alueella ei ole vahvistettuja yleis- tai
detaljikaavoja.

Alueen yleiskuvaus:
Ullamäen drumliini sijaitsee Salpaussel
kien etumaastossa Mäntsälän, Hyvin
kään ja Tuusulan rajalla. Se on erillinen,
yksittäinen muodostuma laajemman
pääasiassa kalliomäkien muodostaman
alueen länsireunassa.

Ullamäen biologinen merkitys on
vähäinen. Mäen rinteillä kasvaa eri-ikäi
siä tuoreita jalehtomaisia kangasmetsiä
ja laella on myös kuivaa nuorta kallio
männikköä. Maininnan arvoiseen lajis
toon kuuluvat lehmus, vaahtera, koiran
heisi sekä sinivuokko ja kevätlinnunher
ne. Ullamäen pohjoisosassa lakea ympä
röivän taimikon pohjoispuolella on laaja
avo-ja osittain siemenpuuhakkuu.

Ullamäld kohoaa viereiseltä suolta
yli 40 metriä, mutta rinteidenloivuuden
vuoksi selänteen muoto hahmottuu ym
päristöön heikosti. Mäeltä avautuu laajo

— Ullamäen rajaus

Reunamoreenivallit

Maaperä
EI Turvetta

EI Savea

EI Siltfiä

FlieMcaa ja hiekka
muodostumia

EI Moreenia

EI Moreenimuodostuma

• Kallio, maapeitettä alle 1

EI Vesistö

Copyright Geologian tutkimuskeskus 1998

0

-c... •

fr
- ‘-

;i

0 0.5 1 Km

Ympäristömnistetö



0

ja metsämaisemia sekä pohjoisosan hak
kuulta että varsinaiselta kalliolaelta. Alu
een sisäiset maisemat ovat laaj alti muut
tuneet.

Geologinen yleiskuvaus:
Ullamäen drumliini on kalliomäen luo
teisella sivulla, mannerjäätikön liikkee
seen nähden vastasivulla. Tällaista vasta-
sivun drumliinia kutsutaan myös pre
crag-drumliiniksi. Niitä tavataan Suo
messa pääasiassa lounaisimmassa osassa
maata ja paikoin eteläisellä rannikolla.
Ullamäen drumliini on koillisin tunnet
tu vastasivun drumliini. Lähin saman
tyyppinen mutta muodoltaan kehitty
mättömämpi moreenimuodostuma on
Vuosaaressa Helsingissä.

Ullamäki edustaa siis harvinaista ja
seudullisesti ainutlaatuista muodostu
matyyppiä. Ullamäen drumliiniosan
maapeitteen paksuus on seismisten luo
tausten perusteella suuruusluokkaa 15
metriä. Drumliini on muodoltaan selkeä
ja symmetrinen ja hyvin kehittynyt
tyyppinsä edustaja.

Selänteenitäreunalla muodostuman
liepeen päällä on ryhmä reunamoreeni
valleja (de Geer), joista rajauksen sisälle
on otettu kaksi vallia. Vallien synty on il
meisesti tapahtunut jäätikön reunassa
jäätikön perääntymisenja sulamisen vii
meisessä vaiheessa.

Muodostuma on maankohoamisen
seurauksena noussut vedenpinnan alta
ilmeisesti Yoldia-vaiheen alussa, mah
dollisesti jo Baltian jääjärven aikana.
Muodosturnassa on rantakerrostumia.
Kivikkoinen rantavalli on moreeniosan
laella, korkeustasossa 105-110 metriä
mpy. Muodostuman pohjoisrinteessä on
laajalla alalla 1-2 m paksu hiekkainen
rantakerrostuma.

Myös laen kallioalue on rajattu mo
reenimuodostumaan mukaan, koska kal
lioperän kohornuoto on tämän drumlii
nityypin synnyssä ratkaiseva tekijä.

Biologinenyleiskuvaus:
Ullamäkeä hallitsevat tuoreet ja lehto
maiset talousmetsät, joiden ikä vaihtelee
taimikosta varttuneeseen. Selänteen luo
teisosassa on myös kuivahkoa männik
köä ja laella kasvaa kuivaa kanervaista,
nuorta kalliomännikköä. Mäen biologi

nen merkitys on vähäinen, koska kasvil
lisuus on tyypeiltään tavanomaista eikä
lajistoon kuulu harvinaisuuksia. Mainin
nanarvoisialajeja ovat kuitenkin lehmus,
vaahtera, koiranheisi sekä sinivuokkoja
kevätlinnunherne. Lehmusta kasvaa
sekä pensasIlaisena läntisen alarinteen
varttuneessa tuoreessa kuusikossa että
runkomaisena koillisrinteen keskivai
heilla (4 kpl, halkaisija noin 7-12 cm, li
säksi taimia). Koillisrinteellä tavattän
myös yksittäinen vaahtera. Laesta koilli
seen oleva rinneosuus on ylipäätään hie
man rehevämpää, lehtomaista kuusi-leh
tipuusekametsää, joka on kasvatusmet
sävaiheessa. Laen ympärillä puusto on
nuorta mäntytaimikkoa. Kalliopaljastu
milla on kuluneita kalliotierasammalen
ja kulumattomilla kohdilla poronjäkäli
en luonnehtimia kasviyhteisöjä, jotka
ovat karuille kalliolaille tyypillisiä. Mu
kava lisä kalliolajistoon ovat siellä täällä
sammalikossaja kallion raoissa kasvava
kalliohatikka sekä laen etelä-lounaispuo
lisen kalliorinteen mäkitervakko. Matali
en pystykalliopintojen sekä laen länsi-
puolisen rantalohkareikon kasvilajisto
on oligotrofista ja yksipuolista. Ullamä
en pohjoisosassa lakea ympäröivän tai-
mikon pohjoispuolella on laaja avo- ja
osittain siemenpuuhakkuu. Selänteen
pohjoisimmassa kärjessä on mäntytai
mikkoa sekä vanhempaa mäntymetsää.

Maiseman yleiskuvaus:
Ullamäen kalliolaldnen vastasivun
drumliini hahmottuu ympäristöstään
melko heikosti. Selänne rajautuu itäpuo
leila puustoiseen suohon. Myös länsi-
puolella on soistumaa, jossa on metsä
hakkuita. Pohjoiskärkeä ympäröivät pel
lot. Suhteellinen korkeus itäpuolen suos
ta mitattuna on 42 metriä. Maisemalli
sesti parasta alueella ovat ympäristöön
avautuvat maisemat. Hakatusta pohjois-
osasta näkyy kauas luoteeseen ja myös
idän suuntaan, mutta samalla paikalla
sisäiset maisemat ovat muuttuneet ja
yksitotiset. Laelta ja varsinkin sen lou
naispuoliselta rinteeltä näkyy kaakonja
lounaan välinen laaja, melko tasainen
metsämaisema. Näkyvyys ei olisi luontai
sesti näin hyvä, mutta kallioilta näkynee
metsämaisemaa puuston kasvettuakin.
Alueen sisäiset maisemat ovat laajalti
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muuttuneet, mutta miellyttävänä pien
kohteena on mainittava laen länsipuoli
nen, portaina laskeva kaffionyppylä, jos
sa on säilynyt vanhaa puustoajajoitaldn
kilpikaarnaisia mäntyjä.

Muut tekijät:
Virkistyskäyttö: Ullamäen kalliolaelle vie
useita polkujaja myös nuotiopaikkoja on
useampia. Ilmeisesti maisemat houkut
televat retkeilemään mäelle.
Kulttuurihistoria ja arkeologia: Kulttuuri-
historiallisia tai arkeologisia arvoja ei
tunneta. Varsinkin rantakerrostuma
alue saattaisi kuitenkin olla arkeologises
ti tutkimisen arvoinen.
Pohjavesi: Pohjavesigeologisesfi moreeni
muodostuma on todennäköisesti vähä
merkityksinen. Tulkinta perustuu oletta
mukseen, että muodostuman moreeniai
neksen vedenläpäisevyys on pieni. Muo
dostuman rantakerrostumilla voi olla
talokohtaista vesihuollollista merkitystä.
Pohjavesialueiden kartoituksessa Ulla-
mäen pohjoisosan rinteet ja liepeet on
luokitettu 111-luokan pohjavesialueeksi
(01 858 53). Alueen on todettu olevan ve
denhankinnan kannalta epäyhtenäinen.
Luonnontilaisuus: Ullamäellä on varttu
nutta metsää jäljellä vain sirpaleina. Poh
joisosassa on laaja avo- ja osittain sie
menpuuhakkuu. Selänteen pohjoisim
massa kärjessä on mäntytaimikkoa sekä
vanhempaa mäntymetsää ja varsinaista
kallioista lakea ympäröi laaja mäntytai
mikko. Mäen pohjoisosaan on rakennet
tu mökki pienen (soranotto) kuopan vie
relle.
Lähiympäristö: Selänne rajautuu itäpuo
leila puustoiseen suohon. Myös länsi-
puolella on soistumaa, jossa on metsä
hakkuita. Pohjoiskärkeä ympäröivät pel
lot. Rajauksen eteläpuolella jatkuu sa
maan selänteeseen kuuluva kalliomaas
to. Kallioalue on arvotettu valtakunnalli
sessa kallioalueinventoinnissa paikalli
sesti merkittäväksi.

Alustava arvoluokka: 4
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Esimerkki 3. Lähdekorven
kumpumoreenialue

Aluetunnus: MOR-10-0003
Pvm: 30.6., 1.7., 23.07.1998
Inventoijat: Palmu, Jukka-Pekka,
Kontula, Tytti
Kunta: Loppi
Karttalehti: 204202
Alueen nimi: Lähdekorpi

Referenssipisteen x-koordinaatit:
3345065
Referenssipisteen y-koordinaatit:
6731 314
Pinta-ala: 37.6 ha
Korkeus (mpy): 145 m
Suhteellinen korkeus: noin 20 m, varsi
naisen kumpumorfologian alle 10 m
Kaavoitusfilanne: aluetta koskee seutu-
kaavan osa-aluemerkintä AV eli arvokas
vesi- tai vesistöalue.
Suojelu: -

Alueen yleiskuvaus:
Lähdekorven esimerlddalue on Lopen
länsiosassa Tammelan ylängöllä. Se on
osa laajaa kumpumoreenialuetta, joka
alkaa Lähdekorven alueen kaakkoispuo
leltajajatkuu sieltä luoteeseenja pohjoi
seen.

Moreenimuodostuma-alue on kas
villisuudeltaanjalajistoltaan tavanomai
nenja melko yksipuolinen. Alueen länsi-
osassa on varttunutta, kuivahkoa mänty
kangasta. Luoteisosassa on hakkuuja itä-
osaa hallitsevat yli 20-vuotiaat kasvatus
männiköt, jotka on istutettu osittain
myös tyypiltään tuoreelle kankaalle.
Alueen luontoa monipuolistavat jonkin
verran mustikkakorpisoistumat alueen
etelälaidalla sekä lounaisosan isovarpu
rämekuvio.

Alueen moreenikummut eivät erotu
ympäristöön muualla paitsi luoteisosan
hakkuulla. Sisäiset maisemat ovat miel
lyttäviä lähinnä länsiosan varttuneessa
männikössä ja lounaisrajan lähimaise
maa rikastuttaa selväpiirteinen, matala
harju. Alueelta ei avaudu luontaisia nä
kymiä ulospäin.
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Geologinenyleiskuvaus:
Kumpumoreenialue edustaa geologises
ti harjujakson ympärille syntynyttä laak
soalueen supra-akvaattista kumpumo
reenikenttää, joka on suuressa osassa
Suomea yleinen, mutta eteläisessä Suo
messa harvinaisempi moreenityyppi.
Lähdekorven kumpumoreenikenttä voi
synnyltään olla lisäksi sidoksissa jääfikön
laajaan reunavyöhykkeen paikalleen su
lamiseen, kun muinaisen Itämeren pinta
laski noin 25 metriä Baltianjääjärven ta
sosta Yoldia-vaiheen tasoon. Tämän geo
logisen mullistuksen todisteena ovat
mm. harjudeltojen kaksiosaiset tasot
Karkkilan-Lopen alueella. Lähdekorven
alue sijaitsee vain noin kaksi kilometriä
luoteeseen tuosta Suomen deglasiaation
ajoituksen kannalta merkittävimmästä
yksittäisestä reuna-asemasta.

Moreenikumpujen korkeus on suu
rimmillaan 0-10 metriä. Kumpujen läpi-
mitta on yleensä 10-40 metriä. Suurem
mat korkeuserotjohtuvat yleensä alustan
kallioperänja kumpumoreenien synty-
vaihetta edeltäneen drumlinisaation syn
nyttämästä korkokuvasta. Kumpujen
korkokuvan kehittyneisyys on normaalia
parempi. Rinteiden suhteellinen jyrk
kyys kuvastaa aineksen karkeutta ja ve
denläpäisevyyttä. Kumpujen väliset pai
nanteet ovat soistuneet.

Biologinen yleiskuvaus:
Moreenimuodostuma-alueenlänsiosas
sa on varttunutta männikköä ja kuivah
kon kankaan kasvillisuutta. Kenttäker
roksessa kasvaa myös kanervaa, jonka
runsaus johtunee metsän valoisuudesta.
Luoteisosan selänteet on hakattu ja alu
een itäosassa on laajoja, yli 20-vuotiaita
kasvatusmänniköitä. Taimikkoalueella
kumpareet ovat tyypiltään kuivahkoja
kankaita, mutta mäntyä on istutettu
myös alavammille, tuoreille aloille. Alu
een etelälaidalla on mustikkakorpisoistu
maa, mutta eteläpuolinen Lähdekorpi on
sen sijaan ainakin pohjoisosaltaan iso
varpurämettä, kuten myös moreenialu
een lounaisosan sisään jäävä suoalue.

Maiseman yleiskuvaus:
Alue on kumpareinen, mutta kummut
eivät erotu ympäristöön muualla paitsi
luoteisosan hakkuulla. Kumpareilta ei

myöskään avaudu maisemia lähiympä
ristöä kauemmas. Alueen sisäiset maise
mat ovat varsin miellyttäviä ja avaria
länsiosan varttuneessa männikössä ja
lounaisrajan lähimaisemaa rikastuttaa
matala ja kapea, mutta hyvin selväpiir
teinen harju. Itäosan laajassa taimikossa
sisäiset maisemat ovat sulkeutuneita ja
ikäviä.

Muut tekijät:
Virkistyskäyttö: Aluetta on käytetty suun
nistusmaastona.
Kulttuurihistoria ja arkeologia: Alueella ei
ole tiettävästi kulttuurihistoriallisia tai
arkeologisia arvoja.
Pohjavesi: Kumpualue rajautuu lounais
osastaan osin 111-luokan pohjavesialuee
seen (01 433 07).
Luonnontilaisuus: Alueen luoteisosan se
länteet on hakattu ja alueen itäosassa on
laajoja, yli 20-vuotiaita kasvatusmänni
köitä.
Lähiympäristö: Alue sijaitsee parin sadan
metrin päässä Kerityn järven rannasta
maastossa, jota hallitsevat suot ja kum
puilevat kangasmetsät. Laajimmat suo
alueet on ojitettu. Lähin asutus on muu
taman sadan metrin päässä Huhtimossa.
Kumpualue rajautuu lounaissivultaan
kaunilseen matalaan harjujaksoon.

Älustava arvoluokka: 5
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Esimerkki 4. Ympyriäisenmöen
moreenialue

Aluetunnus: MOR-10-0002
Pvm: 30.6., 22.07.1998
Inventoijat: Palmu Jukka-Pekka ja
Kontula, Tytti
Kunta: Tammela
Karttalehti: 204203
Alueen nimi: Ympyriäisenmäld

Referenssipisteen x-koordinaaflt:
3337120
Referenssipisteeny-koordinaafit:
6738458

Pinta-ala: 57.2 ha
Korkeus (mpy): 150 m
Suhteellinen korkeus: 19 m
Kaavoitustilanne: alueen itäosat
sisältyvät seutukaavaan arvokkaaseen

vesi- tai vesistöalueeseen (osa-aluemer
kintä AV). Alueen pohjoispuolitse on
osoitettu ohjeellinen pääkaasulinjan va
raus.
Suojelu: -

Alueen yleiskuvaus:
Ympyriäisenmäki on III Salpausselän
vyöhykkeessä Tammelan ylängöllä Per
nunnummen länsipuolella. Alue on ve
denkoskematonta eli Yoldia-vaiheen ve
denpinnan yläpuolella.

Ympyriäisenmäen aluetta haifitse
vat nuorehkot talousmetsät, jotka ovat
tyypiltään tavallisia kuivahkoja tai tuo
reita kankaita. Alueen pohjoisosassa on
myös varttunutta kuusikkoa ja männik
köä. Metsäautotien luoteispuolella on
laaja hakkuu ja pohjoispuolella män
tytaimikkoa.

Ympyriäisenmäen maisemalliset ar
vot liittyvät lähinnä jyrkkärinteislin mo
reenikumpuihin, joiden piirteet erottu
vat alueen keskiosan hakkuilla selvästi.
Kummuilta avautuu melko yksitotisia
metsämaisemia. Muualla alueella tiheät
metsät peittävät näkyvyyden.

Geologinenyleiskuvaus:
Geologinen arvo tällä kohteella on sen
geologisessa monimuotoisuudessa. Tär
kein yksittäinen moreenielementti on III
Salpausselän reunamoreenivalli. Lisäksi
alueella on reuna-aseman syntyvaihetta
edeltäneen drumlinisaafionluode-kaak
kosuuntaista morfologiaa ja kerrostumia
sekä kumpumoreenia jäätikön reuna
aseman proksimaalipuolella.

Korkeuserot alueella ovat keskimää
rin 5-10 metrin luokkaa. Korkein yksittäi
nen kummukko on III Salpausselän reu
na-asemassa Talosenmetsän metsäauto
tien päässä. Ao. kummukko on pinnan
kasvifiisuuden ja kummukon muotojen
ja rinteiden jyrkkyyden perusteella il
meisesfi pääosin glasiftuviaalista ainesta.
Kummukon pohjoispuolella reuna-ase
ma on terävä ja selvä noin 300 metrin
matkan. Reunavalli on epäsymmetrinen
ja itä- eli distaali-rinteeltään korkeampi,
jossa korkeus vaihtelee 3-5 metriin, kun
länsivulla korkeus on yleensä vain 1-2
metriä.

Reunamoreenivallissa on paikoin
isoja, usean kuutiometrin pintalohkarei
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ta. Harjuaineskummukon eteläpuolella
onjyrkkärinteisten kumpujen reunamo
reenialue, jossa on osin useita vierekkäisiä
reuna-asemia. Edelleen etelämmäs siirryt
täessä reuna-asema heikkenee ja koostuu
pääasiassa lohkareisemmasta vyöhyk
keestä. Paikoin kuitenkin distaalirinne on
selvä ja 1-3 metriä korkea. Esimerkldalu
een pohjoispäässä, Pitkälammin etelä
puolella jäätikön reuna näyttää pysähty
neen kahteen erilliseen asemaan, joista
distaalisempi on ollut kohti koillista, sen
itäpuolella on puhtaaksi huuhtoutunut
kalliopaljastuma. Läntisempi, nuorempi
reuna-asema suuntautuu kohti pohjoista.
Selänteet ovat epäsymmetrisiä, proksi
maalisivu on loivempi. Pintalohkareita,
joista osa suuria, on paikoin runsaasti.

Kohteessa on reunamoreenivyöhyk
keen länsi- eli proksimaalipuolella kum
puja,jotka on tulkittu kumpumoreeniksi.
Tällaisia kumpualueita on Vahteriston
suon pohjois-ja itäpuolella sekä Talosen
metsän länsiosassa. On kuitenkin toden
näköistä, että laajat, korkeimmat kummut
kuten itse Ympyriäisenmäki ovat kallio-
muotoja, joita verhoaa moreenipeite. Ai
emmin III Salpausselän reuna-aseman itä-
puolelle on tulkittu kumpumoreenialuei
ta, mutta pääosa kummuista on niissä
todettujen kalliopaljastumien perusteella
kalliomuotoja. Vahteristonsuon kaakkois
puolella oleva luode-kaakko-suuntainen
symmetrinen moreeniselänne on mah
dollisestijäänne drumlinisaafiosta.

Biologinen yleiskuvaus:
Ympyriäisenmäen moreenimuodostuma
alue on biologisesti yksipuolinen ja lajis
toltaan tavanomainen. Eteläosan kum
muilla kasvaa noin 20-vuotiasta män
tytaimikkoa kuivahkollaja tuoreella kan
kaalla. Kenttäkerroksen valtalajeina vuo
rottelevat metsälauha, metsäkastikka ja
valoisilla paikoilla kanerva. Alueen keski-
vaiheilla on nuorempaa noin 6-vuotiasta
mäntytaimikkoa. Talosenmetsän metsäau
totien pään luona olevan korpisoistuman
läpi on kaivettu oja. Kuusikko on varttu
nutta, mustikkatyyppistä soistuman ym
pärifiäja tien itäpuolisellajyrkkärinteisel
lä harjukumpareella. Tien itäpuolella
metsässä on siellä täällä mänty-ylispuita
ja hieman pohjoisempana metsän vaihe-
tuttua mäntyvaltaiseksi metsän pohjalta

löytyy myös mäntyä maapuuna. Talosen
metsän metsäautofienluoteispuolella on
laaja hakkuu ja pohjoispuolella män
tytaimikkoa. Alueen kesidosan taimikos
sa tavattiin valkohäntäpeura.

Maiseman yleiskuvaus:
Ympyriäisenmäen moreenimuodostu
ma-alue on eteläosassa mäntytaimikoi
den hallitsema ja maaston loivapiirtei
syyden vuoksi maisemallisesti vähämer
ldtyksinen. Alueen kesldosassa on sen
sijaan jyrkkärinteisiä moreenikumpuja
perättäin niin, että kummulta toiselle on
varsin hyvä näkyvyys. Nämä sisäiset
maisemat tulevat sulkeutumaan männi
kön kasvaessa. Korkeimmalta keskiosan
kummulta avautuu maisemia myös ulos
päin itä-koilliseen tasaiseen metsämaas
toon, tosin osittain taimikon mataluuden
ansiosta. Talosenmetsän metsäautotien
itäpuolella on jyrkkärinteinen harju
kumpare, jolla kasvaa varttunutta, hoi
dettua kuusikkoa. Pienmaisema on avara
ja rinteineen mielenkiintoinen, koko alu
een edustavin osa-alue. Kummuista
muodostuva alue ei hahmotu ympäris
töön mistään suunnasta selvästi, mutta
kesldosassa terävät kummut näkyvät
hakkuun reunoille.

Muut tekijät:
Virkistyskäyttö: Ympyriäisenmäen alu
eella ei ole erityistä virkistyskäyttöarvoa.
Kulttuurihistoria ja arkeologia: Alueella
ei tiettävästi ole kulttuurihistoriaffisia tai
arkeologisia arvoja.
Luonnontilaisuus: Alueen eteläosassa kas
vaa noin 20-vuotiasta männikköä ja kes
kiosassa on nuorempaa mäntytaimikkoa.
Talosenmetsän tien itäpuolella on varttu
nutta männikköä ja kuusikkoa, mutta
luoteis-pohjoispuolella on hakkuujalaa
ja taimikko.
Lähiympäristö: Alueen lähiympäristössä
on ojitettuja, puustoisia soita ja talous
metsiä. Talosenmetsän pohjoispuolella
on myös pieni, kapea lampi, jonka ran
nalla on mökkejä. Noin kilometrin pääs
sä alueen kaakkoispuolella Purinsuolla
on aarnialue. Pernunnummen valtakun
nallisen harjusuojeluohjelman alue on
alueen pohjoispuolella.

Alustava arvoluokka: 4
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Esimerkki 5. Palokankaan
kumpumoreenialue

Aluetunnus: MOR-10-0005
Pvm: 11.6., 21 .07.1998
Inventoijat: Palmu, Jukka-Pekka,
Teeriaho, Jari ja Kontula Tytti
Kunta: Loppi, Vihti
Karilalehti: 204207
Moreenialueen nimi: Palokangas

Referenssipisteenx-koordinaatit:
3361 774

Kaavoitustilanne: Vihdin puoleinen osa
alueesta on seutukaavassa osoitettu maa-
ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Lopen
puoleisella osalla alueesta ei ole seutu-
kaavan aluevarauksia.
Suojelu: -

Alueen yleiskuvaus:
Palokankaan kumpumoreenialue on osa
länsi-itä-suuntaista kumpu- ja osin reu
namoreenimuodostumien aluetta, joka
sijoittuu laajan ruhjevyöhykkeen yhtey
teen. Palokangas sijaitsee Lopenja Vih
din rajalla Ylimmäisenjärven pohjois
puolella.

Kumpumoreenialueella on merkit
täviä biologisia arvoja. Alueella esiintyy
tavanomaisten metsätyyppien lisäksi
keskiravinteista tuoretta ja kosteaa leh

Referenssipisteeny-koordinaafit:
6719486
Pinta-ala: 292.5 ha
Korkeus (mpy): 152 m
Suhteellinen korkeus: 42 metriä (koko
alueen)
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toa sekä puronvarsifia mustikka-, saniais
ja ruohokorpikuvioita. Lehtojenja rehe
vien korpien lajistosta mainittakoon
mustaherukka, mustakonnanmarja ja
lehtomatara. Alue on suurimmaksi osak
si vaihtelevasti käsiteltyä talousmetsää.
Parhaimmin säilyneisiin aloihin kuuluu
Lähdekorpi, jossa kasvaa myös järeitä
tervaleppiä. Maininnanarvoiseen lajis
toon kuuluu myös talon raunioilla kasva
va humala.

Alue on maisemallisesti vähämerki
tyksinen, koska enimmäkseen loivasti
kumpuilevalta alueelta ei avaudu maise
mia ulospäin eikä alueen muotoja tiettä
västi erotu ympäristöön. Sisäiset maise
mat ovat kuitenkin melko vaihtelevia lu
kuisten noropurojenja suopainanteiden
ansiosta.

Geologinen yleiskuvaus:
Kumpumoreenialueella on geologisesti
arvoa tutkimus- ja opetuskohteena. Se
on Suomessa eteläisin kumpumoreeni
alue, joka on syntynyt paikalleen sula
neenjääfikön oloissa muinaisen merivai
heen ylimmän rannan tasoon ja sen ylä
puolelle. Lisäksi kohde on deglasiaatio
historian kannalta mielenkiintoinen,
koska kumpualue on osa leveän ruhje
painanteen paksua maapeitettä. Myös
kallioperän kivilajilla (mikrokliinigra
niitti) ja sen oletetusti tiheällä rakoilulla
voi olla merkitystä paksun ja aineksel
taan karkean moreenimuodostuman
synnyssä.

Geomorfologialtaan alueen kum
mut ovat tyypillisiä paikalleen sulaneen
jäätikön kumpuja.Niiden korkeus on
yleensä alle 10 metriä, mutta paikoin kui
tenkin 10-15 metriä. Koko alueen suhteel
linen korkeusero on yli 40 m. Kummut
ovat yleensä suhteellisen loivapiirteisiä,
jyrkkärinteisiä kohtia on mm. uomasto
jen yhteydessä. Kumpualueefia ei ole sel
väpiirteisiä rajoja vaan alue vaihettuu
reunamoreenivalli-tyypin muodostu
mun. Maatutka-ja seismistenluotausten
perusteella moreenipeitteen paksuus on
yleensä 10-15 metriä.

Kumpumoreenialue vaihettuu kal
lioalustansa reunoilla reunamoreenityy
pin muodostumiin ja -valleihin. Ilmei
sesti mannerjäätikön erillinen osa on jää
nyt korkeammalle alustalle sulamaan

paikalleen ja alempana jäätikön reuna on
ollut edelleen aktiivinen ja liikkunut.
Alueen eteläpuolella on glasiftuviaalinen
muodostuma ruhjeen reunavyöhykkees
sä. Paikalleen sulavanjäätikönosan sula
misvedet ovat ilmeisesti synnyttäneet
pääosan ao. muodostumasta.

Itämeren rannansiirtymisen kan
nalta Palokankaan alue on mielenklintoi
nen, koska sen lakiosa on ylimmän ran
nan tason yläpuolella. Kohteesta on näin
ollen myös mahdollisuus saada rannan
siirtymistietoa.

Biologinen yleiskuvaus:
Alueen metsät ovat pääosin tuoretta tai
lehtomaista kangasta. Vain alueen länsi-
osassa on kuivahkoa kangasta. Lehtoja
löytyi Kiviahon itäpuolelta pienten no
ropurojen seutuvilta. Suurruoholehto
(OFiT) on säästynyt hakkuilta, mutta
käenkaali-oravanmarja tyypin (OmaT)
lehto on lähes kokonaan hakattu. OMaT
lehtoa on myös Pikkusuon alajuoksulla.
Kiviahon noropuron vanet ovat suurim
maksi osaksi hiirenporrasvaltaisia sani
aiskorpia (SaK). Isoalvejuurivaltaista sa
niaiskorpea on Lähdekorvessa, joka kos
teimmalta kohdalta vaihettuu hiirenpor
rasvaltaiseksi. Pienialaisesti saniaiskor
pea on myös muiden purojen varsilla,
mutta suurimmaksi osaksi ne ovat ruo
hokorpi- tai metsäkortekorpivartisia.
Paikoin puronvarretvaihettuvat nopeas
ti kangasmaiksi. Yksi hyvin pieni kallio
paljastuma löytyi Kiviahon noropuron
maastosta.

Alueen puusto on suurimmaksi
osaksi käsitelty. Alueella on useita pieni-
alaisia suojuspuuhakkuualoja, jokunen
avohakkuualueja laajoja mäntyvaltaisia
taimikoita - kasvatusmetsiä. Varttunutta
lähinnä kuusivaltaista puustoa on myös
harvennettu. Luonnontilaisimmat kuvi
ot ovat puronvarsissa tai soistuneilla
metsämailla. Hakkuilta ovat säästyneet
osittain Kiviahon noropurojen alue ja
tienvarsipuro Kiviahon pohjoispuolella.
Lähdekorven kosteimmat kohdat ovat
myös hyvin säilyneet. Korvessa on jopa
muutamia järeitä lahopuita ja kymmeni
sen järeää tervaleppää sekä haapakiooni.
Järeimmät haavat ovat 40 cm ja tervale
pät 35 cm paksuisia. Järeitä haapoja on
säästynyt siellä täällä myös muilla ku
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vioifia. Kiviahon noropuron alueelta löy
tyi raidankeuhkojäkälä 20 cm paksulta
pihlaj alta.

Pienimpien purojen eli norojen uo
mat ovat säilyneet luonnontilaisina.
Suurempien purojen varret on lähes ko
konaan oikaistu ja puronvarsikasvilli
suus on näillä paikoin köyhtynyt. Maan
muokkausta (äestystä) on tehty muuta
milla avohakkualoilla ja joitakin soita on
myös ojitettu.

Mustaherukkaa kasvoi Kiviahon no
ropuroilla, Lähdekorvessaja Pikkusuon
puron alajuoksulla sekä tienvierustan
sivuhaaralla. Mustakonnanmarjaa löytyi
Kivipuron hakatusta lehdosta (OMaT).
Suurruoholehto oli lajistoltaan köyhä,
lähinnä mesiangervovaltainen, ja kart
taan merkitty lähde on ilmeisesti tuhou
tunut metsänhakkuun yhteydessä. Alu
eella on syviä metsäkoneiden jättämiä
uria. Lehtomataraa (Galiu;n trifiorum)
kasvoi Pikkusuonpuronvarren alajuok
sulla OMaT-lehdossa. Kuusaman taimi
löytyi Kiviahon noropuron varresta. Ta
lon raunioilla, koillisimmassa tien riste
yksessä, kasvaa kultturikasveina vaahte
raa, purppura-angervoa ja hurnalaa.

Maiseman yleiskuvaus:
Alue hahmottuu ympäristöstä epämää
räisesti eikä kumpualueella ole aivan sel
väpiirteisiä rajoja. Alueelta ei avaudu
maisemia ympäristöön. Sisäiset maise
mat ovat melko vaihtelevia. Alueella on
runsaasti pieniä noropuroja ja suopai
nanteita. Kangasmetsät ovat melko yksi
toil<koisiaja käsiteltyjä. Pohjoisosassa on
runsaasti siirtolohkareita.

Alueella on myös kaksi maa-ainek
sen ottoaluetta. Ottotoiminta on loppu
nut keväällä 199$, kokonaisottomäärä on
ollut noin 50000 kuutiometriä moreeni
soraa. Ottoalueilla on tuotekasojaja maj
semointi on itäisellä ottoalueella kesken.
Ottoalueiden pinta-ala on yhteensä 2.1
hehtaaria.

Muut tekijät:
Virkistyskäyttö: Alue on ilmeisesti suosit
tu marjastus-ja metsästysalue.
Kulttuurihistoria ja arkeologia: Alueella voi
olla arkeologista merkitystä
Pohjavesi: Vesihuollon kannalta alueella
on paikallinen (kylä-mittakaava) merki

tys. Ympäristössä on myös harjuakvife
reja. Lähdepurot ja lähteet nostavat alu
een pohjavesigeologista arvoa.
Luonnontilaisuus: Alueen puusto on suu
rimmaksi osaksi käsitelty. Alueella on
useita pienialaisia suojuspuuhakkuualo
ja, jokunen avohakkuualue ja laajoja
mäntyvaltaisia taimikoita - kasvatusmet
siä. Varttuneita kuusikoita on myös har
vennettu. Luonnontilaisimmat kuviot
ovat puronvarsissa tai soistuneilla met
sämailla. Alueella on kaksi maa-aineksen
ottoaluetta,joiden toiminta on loppunut.
Lähiympäristö: Eteläpuolella on harju-
alue, johon kumpualue liittyy.

Alustava arvoluokka: 4
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Esimerkki 6. Huhtimon reuna
moreenimuodostumien alue

Aluetunnus: MOR-09-0006
Pvm: 30.6., 22.07.1998
Inventoijat: Palmu, Jukka-Pekka,
Teeriaho, Jari
Kunta: Karkidia
Karttalehti: 204204
Moreenialueen nimi: Huhtimon reuna
moreenialue

Korkeus (mpy): 140 m
Suhteellinen korkeus: 40 m (koko alue)
Kaavoitustilanne: Seutukaavassa pääosa
alueesta on varattu maa-ja metsätalous
valtaiseksi alueeksi. Alueen koillisosa on
merkitty maa-ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi, ulkoilun ohjaamistarvetta tai
ympäristöarvoja (MU). Alueen pohjois-
osa on osoitettu osa-aluemerkinnällä ar
vokkaaksi harjualueeksi (ah). Alueen
pohjoisosaan rajautuva Aittoissuo on
merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL).
Lisäksi alueen eteläosan läpi kulkee 400
kV:n voimajohdon varaus. Alueella ei ole
vahvistettuja yleis- tai detaljikaavoja.
Suojelu: -

Referenssipisteenx-koordinaafit:
3348217
Referenssipisteeny-koordinaatit:
6718695
Pinta-ala: 99.2 ha
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Alueen yleiskuvaus:
Huhtimon reunamoreeniselänteiden
alue on osa II Salpausselän keskimmäis
tä vyöhykettä Karkkilassa.

Alueella ei ole merkittäviä biologisia
arvoja. Kangasmetsät ovat kuivahkoja tai
tuoreita ja niiden lajisto on tavallista.
Puustoa on harvennettu ja myös hakattu.
Rajauksen ulkopuolella oleva Aittoissuo
on sen sijaan osittain luonnontilassa.
Suolla on lähteisiä kohtia ja pienialainen
lettoräme, jonka lajistoon kuuluu alueel
lisesti vaarantunut lettovilla.

Alue on maisemallisilta arvoiltaan
vaatimaton. Nä1cyvyyttä ympäristöön ei
ole luontaisesti eivätkä reunamoreenise
länteet liioin näy alueen ulkopuolelle.

Geologinen yleiskuvaus:
Geologinen arvo reunamoreenialueella
perustuu Salpausselkä-vaffieen moreeni
selänneryhmän erityisarvoihin. Huhti
mon alue on giasiaalidynamiikan tutki
muksen kannalta arvokas ja geomorfolo
gisesti muodot ovat hyvin kehittyneitä.
Arvokkaaksi alueen tekee myös sen yhte
ys koihispuolella laaksoalueen samanai
kaisesti syntyneisiin jäätikköjokiainek
sesta pääosin koostuviin glasiftuviaali
sun reunamuodostumiin.

Selänteiden aines on pääosin pohja
moreenia ja erilaisia massaliikunta-ai
neksia. Osaksi aines on myös jäätikköjo
kien kuljettamaa hiekkaa ja soraa, pai
koin myös silttiä. Yleisesti selänteiden
proksimaalirinteissä on pohjamoreeni
tyypin ainesta. Distaalisivuilla aines on
enemmän sulamisvesien huuhtelemaa.

Geomorfologialtaan yksittäiset se
lärtteet ovat pääasiassa matalahkoja (suh
teellinen korkeusalle 10 metriä), mutta
osa selänteistä on kookkaita, 10-20 metriä
korkeita. Koko alueen suhteellinen kor
keus on noin 40 metriä.

Itämeren rannansiirtymisessä reu
namoreeniselänteiden alue on syntynyt
lakiosastaan matalaan veteen (ylin ranta
noin 145 m mpy ja selänteiden laki noin
130-135 m mpy) ja alaosassaan, luoteis
rinteessä noin 50 metriä syvään veteen.

Biologinen yleiskuvaus:
Kangasmetsät ovat kuivahkoja tai tuorei
ta kankaita. Kuivahkolta näyttävät kan
kaat saattavat tosin kuusikoitua, alla har

vakseltaan kuusta,ja ovat vain valoisuu
den vuoksi kuivahkon oloisia. Aivan koil
lisosan rajalla on pienialaisesti lehto-
maista kangasta. Parhaat osat siitä jäävät
kuitenkin rajauksen ulkopuolelle. Ret
keilypolun vierustalla aluetta halkaise
van tien kupeessa on pienialainen kausi
kostea luhtasaraa kasvava painanne. Ra
jauksen sisäpuolella ei kasva mitään ta
vanomaisesta poikkeavaa.

Alueen puusto on täysin harvennet
tu tai avohakattu. Suurin osa puustosta
on 15-20 cm järeää kasvatusmetsää tai
varttunutta männikköä. Pohjoisosassa
on harvennettua samanikäistä kuusik
koa. Voimalinjanlounaispuoleinen alue
on siemenpuuhakattu koivulle. Aivan
koilliosassa on taimikkoa.

Lähellä alueen koillisosan rajaa, tien
ja rajan välissä, lehtomaisella kankaalla
kasvaa muutamia kotkansilpiä. Aittois
suo on harvakseltaan ojitettu ja osittain
luonnontilassa. Suurin osa suosta on
metsäkortekorpea (MkK). Puusto on ha
kattu ja nykyinen puusto on kasvanut
noin 10 m korkeaksi. Vallitsevat puut
ovat koivu, harmaaleppä ja kuusi. Suon
lähteisillä paikoilla kasvaa Rhizomnium
pseudopunctatum -sammalta. Suon kes
kellä on säästynyt pienialainen (10 x 30
m) suhteellisen avoin lettoräme (LR).
Pienissä rimmissä vallitsee Lirnprictia re
volvens -sammal ja väli-mätäspinnalla
kasvaa paikoin Sphagnum warnstorfii ja S.
teres -rahkasammalia. Kenttäkerroksessa
on pienialaisia villapääluikka- ja keltasa
rakasvustoja. Suon harvinaisuus on let
tovilla, joka on alueeffisesti vaarantunut.
Sitä kasvoi tosin vain yksi verso.

Karttaan merkitty lähde Aittoissuon
itäpuolella on ojitettu molemmilta puo
lilta ja lähde (MeFuLä) on osittain kui
vahtanut eikä varsinaista silmäkettä ole
enää olemassa. Samoin puusto on käsitel
ty. Lähteellä kasvaa kuitenkin alueelli
sesti silmälläpidettävä Cinclidium sty
gium -sammalta. Sen seurana on lisäksi
Calliergonella cuspidata, Bryum pseudotri
quetrum, Aneura pinquis ja Chiloscyphus
polyanthos sammalet. Lähteellä on myös
runsaasti tuppisaraa.

Maisema-arvot:
Alueelta ei ole näkymiä ympäröivään
maisemaan lukuunottamatta lounaiss

Suomen ymparstö 292



osan siemenpuualaa. Alue rajautuu ym
päristöstä parhaiten tiehen ja suohon.
Muut rajat ovat epäselvempiä. Sisäiset
maisemat eivät vaihtele kovinkaan pal
jonja pienkohteita on niukasti.

Muut tekijät:
Virldstyskäyttö: Alueella on merkitystä
hiihto- ja lenkkelymaastona (merkitty
retkeilypolkuverkko) sekä marjastus
alueena.
Kulttuurihistoria ja arkeologia: Erityisiä
kulttuurihistoriallisia tai arkeologisia
arvoja ei tunneta.
Pohjavesi: Alue on osa laajempaa pohjave
sialueiden kartoituksessa luokkaan III
arvotettua aluetta (01 224 14), jonka itä-
osa koostuu jäätikköjoldsyntyisistä reu
namuodostumista.
Luonnontilaisuus: Alueen luonnontilai
suus on heikentynyt. Puustoa on harven
nettu tai avohakattu. Alue kasvaa pääosin
(15-20 cm) kasvatusmännikköä sekä poh
joisosassa kuusikkoa. Voimalinjan lou
naispuoleinen alue on siemenpuuhakat
tu koivulle. Aivan koilliosassa on taimik
koa.
Lähiympäristö: Koilliosan rajan tuntu
massa olevalla Aittoissuolla on lettorä
mettä, jolla kasvaa mm. alueellisesti vaa
rantunut lettovilla. Itäpuolella on myös
jäätikköjokiaineksesta pääosin muodos
tunut Aittoissuonmäki,johon reunamo
reeniselänne vaihettuu (jäätikön uudel
leen eteneminen on havainnoitavissa
maa-ainesleikkauksessa).

Alustava arvoluokka: 2
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Esimerkki 7. Kärjenmäen
reunamoreenimuodostuma

Äluetunnus: MOR-10-0007
Pvm: 2.7. ja 22.07.1998
Inventoijat:Jukka-Pekka Palmu,
Jari Teeriaho
Kunta: Loppi
Karttalehti: 204209
Moreenialueen nimi: Kärjenmäki

Referenssipisteen x-koordinaafit:
3361833
Referenssipisteen y-koordinaatit:
6734678
Pinta-ala: 6.1 ha
Korkeus (mpy): 135 m
Suhteellinen korkeus: 20 metriä
Kaavoitustilanne: Alueella ei ole seutu-
kaavan aluevarauksia.
Suojelu: -

Alueen yleiskuvaus:
Kärjenmäen reunamoreeniselänne on
osa II Salpausselän keskimmäistä vyöhy
kettä Lopen kirkonkylän kaakkoispuolel
la. Selänne kipuaa kohti koillista ylös
kaifiomäen kaakkoisrinnettä. Rajaukseen
mukaan otetun selänteen koillispuolella
moreenivalli nousee ylemmäs aina Aho
lan talon länsipuoliselle kalliopaljastu
malle saakka.

Moreeniselänteellä kasvaa lehto-
maista kangasta, joka vaihettuu itäpuo
lelta käenkaali-oravanmarjatyypin leh
doksi. Lehdon pensaskerrokseen kuulu
vat taikinamarjaja terttuselja. Selänteen
rajalla on lehtomaista kangaskorpea.
Puusto on varttunutta, hoidettua kuusik
koa.

Mäki, jonka rinteessä reunamoree
niselänne sijaitsee, erottuu ympäristöön
jonkin verran. Itse selänteen muodon
peittää puusto,joka estää myös näkyvyy
den ulospäin.
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Geologinenyleiskuvaus:
Karkkilan-Lopen alueella II Salpausselän
vyöhykkeessä on useita vastaavan tyyp
pisiä selänteitä. Kärjenmäen selänne on
kuitenkin hyvin kehittynyt ja se hahmot
tuu selkeästi ympäristöstään peltoalueen
reunassa. Tieleikkausta lukuunottamatta
se on koskematon. Selänne osoittaa jääti
kön reunan perääntymisen pysähtyneen
Myllymetsän korkean kallioalueen reu
naan. Kallioalueen lounaispuolitse on
jäätikön sulamisvaiheessa virrannut jää
tikön sulamisvesiä. Niiden muinaista
kulkua kuvastaa nykyään harjukumpa
reiden katkonainen jono.

Geomorfologisesfi reunamoreenise
länne on kalliolohkon distaalirinteessä.
Selänteen distaalirinteen korkeus on
yleensä 5-7 metriä, osin 8-9 metriä. Prok
simaalisivulle korkeutta on lounaispäätä
lukuunottamatta vain 1-3 metriä.

Biologinen yleiskuvaus:
Kärjenmäen moreeniselänne on lehto-
maista kangasta (OMT), joka vaihettuu
itäpuolelta hyvin nopeasti käenkaali
oravanmarja-tyypinlehdoksi (OMaT).
Länsipuolelta moreeniselänteen rajalla
on lehtomaista hiirenporrasmättäistä
kangaskorpea. Korpi seuraa katkonaises
timoreeniselänteen läntistä rajaa sen
koko pituudelta.

Puusto on 25-30 cm järeää varttu
nutta kuusikkoa. Länsiosassa puut ovat
hieman ohuempia. Puusto on hoidettua
ja yksikerroksista. Alispuut puuttuvat
lähes kokonaan, samoin myös lahopuut.
Kuusikko on hyvin yksitoikkoisen nä
köistä.

Lehdossa (OMaT) kasvaa runsaasti
taikinamarjaaja paikoin tertuseljaa. Alu
eelta löytyi myös yksi vaahteran- sekä
tammenvesa. Pohjakerroksessa vaifitsee
lähes yhtenäinen käenkaalipeite ja sini
vuokkoa kasvaa runsaasti.

Maisemanyleiskuvaus:
Moreeniselänne rajautuu hyvin maise
masta. Alueelta ei näe puuston peittei
syyden vuoksi ympäröiviä maisemia. Pi
enkohteita ei ole kovin runsaasti ja karut
kasviffisuustyypit puuttuvat. Selänne on
suhteellisen terävämuotoinen, mutta se
vaihettuu osittain kallioperän korkoku
vaan luoteissivullaan.

Ympäristöministeriö

Muut tekijät:
Virkistyskäyttö: Alueella ei ole erityisiä
virkistyskäyttöawoja.
Kulttuurihistoria ja arkeologia: Alueella ei
tiettävästi ole kulttuurihistoriallisia tai
arkeologisia arvoja.
Pohjavesi: Vesihuollossa alueella on pai
kallinen, talouskohtainen merkitys.
Luonnontilaisuus: Puusto on 25-30 cmjä
reää varttunutta, hoidettua kuusikkoa.
Alispuut puuttuvat lähes kokonaan, sa
moinlahopuut.
Lähiympäristö: Alue rajautuu enimmäk
seen metsiin, ympärillä on myös haja
asutusta.

Alustava arvoluokka: 4
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Esimerkki 8. Märkiön
reunamoreenimuodostuma

Aluetunnus: MOR-09-000$
Pvm: 11.6.ja22.07.1998
Inventoijat: Palmu, Jukka-Pekka,
Teeriaho, Jari
Kunta: Hyvinkää
Karttalehti: 2042 10
Moreenialueen nimi: Märkiö
Referenssipisteenx-koordinaa6t:
3373204

Kaavoitustilanne: Valtatien eteläpuoli
nen alue on osoitettu seutukaavassa ret
keily- ja ulkoilualueeksi (VR), tien poh
joispuolinen alue maa- ja metsätalous
valtaiseksi alueeksi (M). Kakarin ympä
ristö alueen lounaispuolella on merkitty
suojelualueeksi (S). Lisäksi aluetta kos
kee pohjavesialueen rajausmerkintä
(pv). Kytäjän vahvistetussa yleiskaavassa
valtatien eteläpuolinen alue on osoitettu
merkinnällä MU-2 (maa-ja metsätalous
valtinen alue, jolla on ulkoilun ohjaamis
tarvetta ja luonnonsuojelullisia arvoja).
Kaavassa on osoitettu valtatien suuntai
sesfi ohjeeffinen ulkoilureitfivaraus. Tien
pohjoispuolinen alue on merkitty maa-
ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

Suojelu: Moreenimuodostuman
eteläosa (tien eteläpuolella) on mukana
Valtakunnallisessa harjujensuojeluohjel
massa.

Referenssipisteen y-koordinaatit:
6716110
Pinta-ala: 7.9 ha
Korkeus (mpy): noin 123 m
Suhteellinen korkeus: 15m, enemmän,
jos tarkastelu ulottuu kauemmas distaa
lireunalle.

Copyright GTK 1998
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Alueen yleiskuvaus:
Märkiön reunamoreenimuodostuma si
jaitsee Hyvinkäällä, Sääksjärven pohjois
puolella Märkiönjärven pohjoispuolella.
Se on osa 1 Salpausselän reuna-asemaa,
joka on sisin Sääksjärven alueen reuna
asemista.

Märkiön moreeniselänteen biologi
set ja maisemalliset arvot ovat varsin
vähäisiä. Alueella vallitsevat tavanomai
set kangasmetsät, joiden puusto on vart
tunutta ja hoidettua. Selänne rajautuu
ympäristöstä melko selkeästi, mutta
puusto estää näkyvyyden ulospäin.

Geologinen yleiskuvaus:
Märkiön reunamoreenimuodostuma
vaihettuu distaali- ja sivusuuntaan jää
tikköjokikerrostumiin. 1 Salpausselällä
on suhteellisen vähän reunamoreeni
muodostumista koostuvia osia, joten
Märkiön selänteellä on tämän vuoksi
suhteellisesti enemmän merkitystä.

Pinnan paikoittain voimakas lohka
reisuus kuvastaa aineksen voimakasta
huuhtoutumista sulamisvesienja ranta-
voimien vaikutuksesta.

Geo;norfologia: Proksimaalirinteel
tään moreenimuodostuma on suhteelli
sen jyrkkä, joten jääfikön reuna ei ole vii
meisessä vaiheessa kokonaan edennyt
muodostuman koillissivun päälle.

Biologinen yleiskuvaus:
Märkiön moreeniselänne on kivikkoista
mäntyvaltaista kuivahkoa kangasta ete
läosasta ja tuoretta mänty-kuusiseka
metsää pohjoisosasta. Parissa kohtaa on
puutontalohkareikkoa. Reunoilta selän-
ne vaihettuu tuoreeksi kuusivaltaiseksi
sekametsäksi. Länsipuolen rajalla on
ohutta haapakioonikkoa (5-10 cm). “Haa
paemot” ova tosin noin 40 cm paksuisia.
Itäpuolen rajalla on isoalvejuurisoistu
mia. Alueen puusto on varttunutta ja
hyvin hoidettua. Lahopuut puuttuvat
alueelta.

Maisemanyleiskuvaus:
Moreeniselänne rajautuu ympäristöstä
varsin selkeästi, mutta puuston peittä
mänä sieltä ei avaudu maisemia ympäris
töön. Sisäiset maisemat ovat lakiosassa
paikoin miellyttävän avarat.

Muut tekijät:
Virkistyskäyttö: Alueen halki kulkee rs
tapolku. Alueen rajalla on kaksi hirven
talvfruokintapaikkaa.
Pohjavesi: Koko alue on vedenhankinnal
le tärkeää pohjavesialuetta, luokkaa 1(01
543 51 ja 52). Esimerkkialueen muodos
tuma on em. pohjavesialueiden vähem
män merkittävä osa, mutta kuuluminen
1-luokan pohjavesialueeseen nostaa kui
tenkin alueen pohjavesigeologista arvoa.
Luonnontilaisuus: Alue on varttunutta,
hoidettua talousmetsää.
Liihiympäristö: Harjunsuojeluohjelman
kohde eteläpuolella.

Alustava arvoluokka: 5

Alueeseen rajautuvat suot on ojitet
tuja pohjoisosan rajasuolla kasvaa viisi
metrinen mäntytaimikko. Eteläosan
tienvierussuo on kuivahtanut ja tyypil
tään se muistuttaa musfikkaista kangas
korpea. Alueen kasvillisuus on tavan
omainen.

Ymparistöministeriö Q



Esimerkki 9. Kivilamminsuon
reunamoreenivallien alue

Aluetunnus: MOR-09-0009
Pvm: 7.7.123.07.1998
Inventoijat: Jukka-Pekka Palmu,
Jari Teeriaho
Kunta: Mäntsälä
Karttalehti: 204408
Moreenialueen nimi: Kivilamminsuon
moreenialue
Referenssipisteen x-koordinaafit:

Referenssipisteeny-koordinaatit:
6727581
Pinta-ala: 80.3 ha (koko selännealue)
Korkeus (mpy): 105 m
Suhteellinen korkeus: 15 m
Kaavoitusfilanne: Seutukaavassa alue on
osoitettu maa-ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi (M). Alueeseen rajautuva Kivi
lamminsuo on osoitettu luonnonsuoje
lualueeksi (SL).Alueella ei ole vahvistet
tuja yleis- tai detaljikaavoja.
Suojelu: Osin ehdotettu Natura 2000-
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Alueen yleiskuvaus:
Ridasjärven-Kivilamminsuon-Ohkotan
kenttä on keskimmäinen Hyvinkään-
Mäntsälän suurkentän (kuva 2) kolmes
ta kentästä. Kivilamminsuon itäpuolinen
vaifikenttä on suhteellisen tiivis valliryh
mä ao. kentässä

Kivilammin alue on kasvillisuudel
taan tavanomainen. Metsät ovat tuoreita
ja osittain kuivahkoja kankaita, joiden la
jistoon ei kuulu harvinaisuuksia. Puusto
on pääosin varttunutta. Kaikki suurem
mat suot on ojitettu. Alueen länsiraj alta
alkaa Kivilamminsuon soidensuojelua
lue, jota on ehdotettu myös Natura 2000
kohteisiin.

Moreeniharjanteet erottuvat selväs
ti maastossa, mutta vasta lähietäisyydel
tä tarkasteltuna. Metsäisyyden takia alu
eelta ei näe ympäristöön, mutta länsira
jalta avautuu lähimaisemia Kivilammin
suolle.

Geologinen yleiskuvaus:
Valliryhmä on geologisen tutkimuksen
kannalta arvokas kokonaisuus. Vallien
etäisyys (keskimäärin noin 100 m) ja
morfologia sekä rakenne ovat mm. glasi
aalidynamiikan tutkimuksen kannalta
mielenkiintoisia. Hyvinkään-Mäntsälän
suurkenttä on mahdollisesti syntynyt
Salpausselkä-vaihetta edeltäneessä ve
denpinnan nousun vaiheessa (Aartolah
ti 1995). Vastaavia valliryhmiä löytyy
myös Ridasjärven ja Ohkolan osakenfis
tä sekä kahdesta muusta kentästä, joten
valliryhmä ei ole ainoalaatuinen. Sen si
jaan se on edustava, ehyt kokonaisuus.

Geomorfologia: Reunamoreenivallit
ovat matalia, yleensä niiden suhteellinen
korkeus on enintään 5 metriä tai vähem
män (1-3 metriä), silloin, kun hienosedi
mentitja suo tai soistumat peittävät val
leja. Vallien leveys vaihtelee 5-10 mefrin,
paikoin 20 metriin. Vallialueen sisäinen
maisema on monipuolinen selänteidenja
soistuneiden painanteiden vuorotelles
sa. Vallien alla on lisäksi kallionpinnan
korkokuva,jossa on yhtenä pääsuuntana
luode-kaakko suunta. Kallioselänteiden
ja moreenivaifien yhteistuloksena alueel
la on ristikkomaista morfologiaa.

Biologinen yleiskuvaus:
Kivilammin metsät ovat lähinnä tuoret

ta kangasta ja pienialaisesti kuivahkoa
kangasta. Kaikki suuremmat suot ovat
ojitettuja ja ne ovat kuivahtaneet lähes
kokonaan muuttumiksi tai turvekan
kaiksi. Hyvin pieni osa soista on vielä
ojikoita. Kankaiden keskellä olevat suot
ovat lähinnä mustikkaisia kangaskorpia
(MkgK). Pienialaisetlouhikot ovat puus
toisia.

Alueen puusto on suurimmaksi
osaksi varttunutta mänty- tai kuusival
taista metsää.Järeitä lahopuita on yksit
täin ja suurimmalta osalta kuvioista ne
puuttuvat. Suurin järeiden maapuiden
ryhmä on Kivilamminsuohon rajoittu
valla kankaalla, jossa on noin viiden järe
änlahopuun ryhmä. Hakkuilta on aikoi
naan säästynyt45 cmpaksuinen kuusi, 60
cm paksuinen käävätön haapa ja 40 cm
paksuinen mänty. Kuusessa on lisäksi
viirupöllön pönttö. Paksuin kuusi, 55cm
järeä, löytyi kuitenkin Jerpinsuohon ra
joittuvalta kankaalta.

Turvekankaiden tai muuttumien
puusto on lähes saavuttanut tukkipuun
mitat. Mänty on näiden entisten soiden
valtapuuna. Koivua tai kuusta kasvaa
paikoin alikasvoksena. Siemenpuuhak
kuita on tehty molempien erämajojen
ympäristössä. Suurin taimikkoala on Erä
län kämpän pohjoispuolen paistalla. Alu
een kasvillisuus on tavanomaista. Alue
kuuluu osittain länsiosasta Kivilammin
suon Natara 2000 -kohteeseen (F10100059)
ja rajautuu soidensuojeluohjelma-aluee
seen (B1.41).

Maiseman yleiskuvaus:
Alue rajautuu selvästi länsipuolelta Kivi
lammin avosuohon. Muut rajat ovat epä
selvempiä. Moreeniharjanteet erottuvat
selvästi maastosta. Alue on puuston peit
tämä eikä alueelta näe ympäröiviä maise
mia lukuunottamatta näkymiä Kivilam
men luonnonifiaiselle avosuolle. Alueen
pienkohteet ovat lähinnä kangaskorpia.
Suuremmat suojuotit on ojitettu. Varttu
neet metsät sopivat hyvin retkeilyyn.

Muut tekijät:
Virkistyskäyttö: Alueella on kaksi eräma
jaa ja yksi muovipressuista tehty kota.
Metsissä on lisäksi muutama nuofiopaik
ka.
Kulttuurihistoria ja arkeologia: Alueen
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kulttuurihistoriallisia tai arkeologisia
arvoja ei tunneta.
Pohjavesi: Alueen reunamoreenivallien
merkitys vesihuollossa on vähäinen.
Luonnontilaisuus: Alueen kaikki suurem
mat suot ovat ojitettuja ja ne ovat kui
vahtaneet lähes kokonaan muuttumiksi
tai turvekankaiksi. Alueen puusto on
suurimmaksi osaksi varttunutta.
Lähiyinpäristö: Alueen länsipuolella on
soidensuojeluohjelman kohde, jota on
ehdotettu Natura-ohjelmaan.

Alustava arvoluokka: 4
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Moreenimuodostumien inventointi
Esitutkimus Pohjois-Uudenmaan ja Etelä-Hämeen alueella

Luonnon geologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan
tarkkaa tietoa harjujen ja kallioalueiden ohella myös
moreenirnuodostumista. Toisaalta moreenimuodostumien kiviaines
on kalliokiviaineksen tapaan tulevaisuudessa yhä tärkeämpi
harjujen soraa korvaava kiviainesresurssi.

Tutkimuksessa on kehitetty inventointimenetelmä
moreenimuodostumien arvottamiseen. Inventoinnin tavoitteena on
luoda moreenirnuodostumia koskeva tietopohja maa-aineslain
mukaiseen lupaharkintaan. Menetelmä koostuu kohteiden
esivalinnasta, varsinaisesta inventoinnista maastotyövaiheineen
sekä raportoinnista. Maastotyövaiheessa tehtävän arvottamisen
perusteet ja inventointikohteiden rajausperusteet on määritelty.
Alueiden arvottaminen ja rajaaminen tehdään pääasiallisesti
geologisten, maisemallisten ja biologisten tekijöiden perusteella.
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