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SALMENNUMMI NUMMI-PUSULA 

Tietokantatunnus MOR-Y01-025 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenimuodostuma 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2024 10 Alueen pinta-ala: 41,4 ha 
Korkeus: 153 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 33 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Salmennummen kohde sijaitsee Nummi-Pusulan kunnassa  
 Kivijärven, Heinästenjärven ja Vahermanjärven välissä. 
 
Geologia 
Salmennummen kumpumoreenialue  sijaitsee Tammelan ylängöllä. Se kuuluu ylängön eteläisen,  
itä-länsi-suuntaisen kumpumoreenialueiden vyöhykkeeseen ja on läntisimmän osan inventointiin valittu kohde.  
Salmennummi kuuluu Kalvolan - Rengon kumpumoreenikenttään. Kumpualue vaihettuu reunoilleen ja siitä on  
valittu ydinosa. Inventoitu alue on merkitty karttaan harmaalla. Itse Salmennummen mäkialueen laki on  
pohjamoreenipeitteinen kallioalue. Kumpujen ja selänteiden geomorfologia on erittäin hyvin kehittynyt ja  
kumpualueella on poikkeuksellisesti jopa noin 10 metrin kumpumoreenikentän omia, synnyltään maaperään  
liittyviä korkeuseroja. Moreeni on pinnassa tienvarsiojien ja äestyksen perusteella hyvin hiekkaista ja vähän  
hienoainesta sisältävää. Lohkareita on runsaasti. Kumpualue on syntynyt selvästi ylimmän rannan tason 
yläpuolelle, joka on alueella ilmeisesti noin 125 metriä mpy. Kumpujen ja selänteiden korkeus on suurimmillaan 
noin 10 metriä, yleensä korkeus on  2-4 metriä. Koko alueen korkeusvaihtelu on 33 metriä (korkeusväli 120-153 
m mpy). Kumpujen leveys vaihtelee 10-20-40 metriin ja pituus vaihtelee 20-150 metriin. Kumpujen ja 
selänteiden välinen etäisyys on 0-30 metriä. Alueen erityispiirre ovat "uomastot" kumpujen välissä. Alueen 
kaakkoispuolelle tulee harjujakso, joka on kapea, ilmeisesti tunnelisyntyinen selänne. Pintalohkareisuus on 
alueella keskimäärin 5-10, eteläpäässä yleensä vähemmän, joillakin alueilla alle 1.  
  
Biologia 
Salmennummen kumpumoreenialue on suurimmaksi osaksi tuoretta kangasta. Alueen pohjois- ja koillisosassa 
on kuusivaltaista lehtomaista kangasta. Lähellä länsirajan pohjoisosaa on lähteistä tihkupintaa, josta löytyy 
mesotrofista lähdekasvillisuutta. Lisäksi samalla alueella on laajempi suursaniaisvaltainen lehto. Kartoitetun 
alueen puustosta noin puolet on varttunutta talousmetsää. Varttuneet metsät ovat koillisosassa kuusivaltaisia ja 
laajassa keskiosassa lähinnä mäntyvaltaisia. Alueen pohjoisrajan läheisyydessä on järeää, varttuvaa kuusimetsää 
sekä tämän eteläpuolella laaja avohakkuualue. Eteläosassa on lisäksi laaja alue noin viisimetristä 
istutusmännikköä. Kumpujen välissä painanteissa on paikoin ohutturpeisia soistumia, joissa kasvaa yleisiä 
soistuvan maan ruohoja ja heiniä. Salmenniityn kasvillisuus on pääosin hyvin tavanomaista. Alueen rehevin 
kasvillisuus löytyy suppeilta alueilta länsirajalta ja alueen pohjoisosasta. Vaikka länsirajan lähde ja saniaislehto 
kuuluvat hakkuualueeseen, niiden kasvillisuus on melko luonnontilaista, koska niissä kasvaa melko runsaasti 
hakkuissa säästettyjä varttuneita lehtipuita. 
  
Maisema ja muut arvot 
Salmennummen kumpualue ei hahmotu ulospäin selkeänä muodostuma-alueena. Alueen kumpareilta maisema  
hahmottuu tilapäisesti jonkin verran ulospäin, koska kumpualue on suurelta osalta ympäristöään korkeammalla  
alueella, erityisesti kun inventointiajankohtana alueella on tehty laajoja avohakkuita. Salmennummen alueella  
sisäisen maisema on monipuolinen. Alue on pienipiirteisten, osin teräväpiirteisten kumpujen ja selänteiden alue,  
jossa on pieniä kosteikkopainanteita. 


