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VARTIAMÄKI KARKKILA 

Tietokantatunnus MOR-Y01-015 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2042 04 Alueen pinta-ala: 4,4 ha 
Korkeus: 143 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 24 m Muodon suhteellinen korkeus: 22 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Vartiamäki sijaitsee Karkkilassa Vaskijärven ja Santalansuon  
 välissä. 
 
Geologia 
Vartiamäki on eräs parhaiten kehittyneistä II Salpausselän reunamoreenimuodostumista. Se on osa II 
Salpausselän ulointa osavyöhykettä. Kohteen selänteiden muoto (rinteiden jyrkkyys) on erittäin hyvin  
kehittynyt. Vanhempi (kaakkoisempi) selänne on syntynyt vasten kallio/pintamoreenimäkeä. Sen korkeus  
vaihtelee ja korkeus on vain noin kaksi metriä pienimmillään distaalipuolelle. Myös pääselänne on laajassa 
mielessä syntynyt vasten (kallio/päätemoreeni)mäkeä. Pääselänteen korkeus on poikkeuksellisen suuri. 
Korkeusero jäätikön puoleiselle eli proksimaalisivulle on noin 22 metriä. Proksimaalirinne on, luonnollisesti, 
distaalirinnettä loivempi, mutta kuitenkin jyrkkä. Distaalirinne on sekä pääselänteessä että vanhemmassa 
selänteessä pääosin erittäin jyrkkä ja selkeä. Selänne on syntynyt alaosastaan noin 25 m ja laeltaan alle 5 metriä 
syvään veteen jäätikön reunassa, olettaen ylimmän rannan tasoksi 145-147 metriä mpy. Alueella on tehty 
koekaivantoja ainakin vuonna 1987 (GTK, JPP/87/060 ja JPP/87/061). Niiden mukaan selänteen aines on 
distallisosassa pääasiassa lohkareista hiekkamoreenia. Virkkala on julkaissut Vartiamäestä tietoja 1963 
ilmestyneessä artikkelissaan. 
  
Biologia 
Vartiamäki on pääasiassa lehtomaista kangasta, jossa tavataan lehtokasvillisuutta pieninä laikkuina. Hiukan 
laajempia lehtoisia alueita löytyy moreenimuodostelman länsi- ja itärinteistä. Länsirinteen pihlajavaltainen 
metsikkö ja itärinteen harmaaleppävaltainen metsikkö edustavat lähinnä tuoreen lehdon kasvillisuutta sekä 
itärinteen varttunut haavikko kuivan lehdon kasvillisuutta. Vartiamäen pohjoisosassa sekä osittain länsirinteessä 
on varttunutta kuusimetsää. Muodostelman lakiosat sekä suurin osa itärinteestä on kuusitaimikkoa, jossa kasvaa 
runsaasti lehtipuita. Alue on kokonaisuudessaan keskimääräistä ravinteisempaa, mikä näkyy lehtomaisten lajien 
runsaana esiintymisenä. Muodostelman pohjoisosan sekä länsirinteen varttuneissa metsissä kasvillisuus on myös 
päässyt kehittymään alueelle luonteenomaiseksi. 
 
Maisema ja muut arvot 
Koska selänne on poikkeuksellisen kapea ja viereisillä alueilla puusto on taimistovaiheessa, on etelään ja 
lounaaseen avautuva maisema väliaikaisesti melko hyvä. Vastaavasti selänne näkyy ao. suunnista. Sisäisessä 
maisemassa vaihtelua luo kohteen koostuminen erillisistä selänteistä, tosin kasvillisuuden tiheyden vuoksi 
selänteet eivät erotu erityisen hyvin. Noin 700 metriä muodostumasta itäkaakkoon sijaitsee Vaskijärven metsän - 
Rajakallion luonnonsuojelualue (YS014124), Naturakohde (FI0100048). 


