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RIDASJÄRVEN HUOLTOLAN MUODOSTUMA HYVINKÄÄ 

Tietokantatunnus MOR-Y01-021 Muodostumatyyppi: Reunamoreenivalliparvi 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2044 05 Alueen pinta-ala: 15,2 ha 
Korkeus: 103 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 6 m Muodon suhteellinen korkeus:      3 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Ridasjärven Huoltolan alue sijaitsee Hyvinkäällä, Laitilannummen  
 pohjoispuolella, Vanhasuon ja Uusisuon välissä. 
 
Geologia 
Ridasjärven Huoltolan alueen reunamoreenivalleista inventoitiin tiivis valliryhmä. Ridasjärven vallit ovat osa  
Ridasjärven – Kivilammin - Ohkolan kenttää, joka taas on osa Hyvinkään - Mäntsälän reunamoreenivallien 
suurkenttää.  Se on eräs tärkeimpiä Suomen reunamoreenivallien esiintymisalueita. Hyvinkään - Mäntsälän 
suurkenttä on syntynyt ennen I Salpausselkää ja on iältään tämänhetkisten tietojen mukaan arviolta 12600-12800 
vuotta. Biologinen inventointi on tehty neljän eteläisimmän pääselänteen alueelta. Selänteiden leveys on yleensä 
alle 10 metriä, leveimmät selänteet ovat ilmeisesti syntyneet usean jäätikön uudelleen etenemisen 
kerrostumissyklin tuloksena. Selänteet ovat pääosin yhdestä komponentista koostuvia. Poikkeus on luoteisin 
selänne, joka koostuu länsipäästään kahdesta osasta. Kaksiosaisuus viittaa selänteen tai ainakin  selänneosan 
syntyneen ainakin kahden uudelleen etenemisen tuloksena. Myös osassa selänteitä tavattu normaalia suurempi 
leveys voi johtua synnystä usean etenemissyklin tuloksena. Selänteiden korkeus on keskimäärin yhdestä kahteen 
metriin ja suurimmillaan kolme metriä. Inventoitujen selänteiden pituus on suurimmillaan noin 400 metriä. 
Selänteiden välinen etäisyys vaihtelee, mutta on hieman alle 100 metriä tarkasteltaessa neljää eteläisintä 
pääselännettä. Deglasiaatiovaiheessa veden syvyys on mahdollisesti ollut alueella jäätikön reunassa vallien 
syntyessä noin 115-120 m mpy tasossa, olettaen Laitilannummen jäätikköjokimuodostuman lakitason 
kuvastavan ylimmän rannan tasoa. Edellä olevan oletuksen perusteella inventointikohteen selänteet ovat 
syntyneet noin 10-20 metriä syvään veteen. Selänteiden aines on 1988 tehtyjen kahden koekaivannon perusteella 
soramoreenia, jonka kivisyys vaihtelee 23-26 %:iin. Selänteiden pintalohkareisuus on 5-10 kpl/aari. Alueella on 
tehty reunamoreenivallien tutkimuksia runsaasti, mm. Zilliacus 1987 sekä Aartolahti et al. 1992 ovat julkaisseet 
tutkimuksia ja Palmu (maastotyö 1988, opinnäyte 1990) on tehnyt lisensiaattiopinnäytteeseen liittyviä 
tutkimuksia alueella. Alueen poikki kulkee maakaasuputken linjaus. 
  
Biologia 
Ridasjärven reunamoreenivallit ovat pääasiassa tuoretta kangasta. Vain itäisimmän vallin pohjoisosassa on pieni 
alue kuivahkoa kangasta. Alueen metsät ovat nuoria talousmetsiä. Lounaisosissa on noin viisimetristä kuusikkoa, 
jossa kasvaa runsaasti koivua ja niukemmin mäntyä ja pihlajaa sekä muutama nuori metsälehmus. Alueen 
koillisosassa on noin neljämetristä mäntytaimikkoa. Alueen keskiosissa on varttuvaa sekametsää, jossa kuusta 
kasvaa huomattavasti runsaammin kuin istutusmäntyjä. Itäisimmän vallin eteläosassa on varttuvaa kuusikkoa ja 
pohjoisosassa harvaa, noin neljämetristä kuusivaltaista taimikkoa. Ridasjärven kasvillisuus on tyypillistä 
kangasmaiden kasvillisuutta. 
  
Maisema ja muut arvot 
Selänteet eivät erotu maisemassa eikä niiltä ole avautuvia maisemia. Sisäisten maisemien kannalta selänteet ovat 
liian kaukana toisistaan. Selänteiden "niputtumiset" ja suunnan vaihtelu korkokuvan ohjaamana ei tule kovin 
hyvin esille valitussa ryhmässä. Alue on seutukaavassa merkitty suojelualueeksi. 
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