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HUHTIMO KARKKILA 

Tietokantatunnus MOR-Y01-014 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 2042 04 Alueen pinta-ala: 99,2 ha 
Korkeus: 140 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 40 m Muodon suhteellinen korkeus: 20 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Huhtimo sijaitsee Karkkilassa, noin kaksi kilometriä keskustasta  
 koilliseen. 
 
Geologia 
Huhtimon reunamoreenialue on II Salpausselän keskimmäisessä osavyöhykkeessä. Kohde on 
glasiaalidynamiikan tutkimuksen kannalta arvokas ja selänteiden muodot ovat hyvin kehittyneitä. Arvokkaaksi 
alueen tekee myös sen yhteys koillispuolella laaksoalueen samanaikaisesti syntyneisiin jäätikköjokiaineksesta  
pääosin koostuviin glasifluviaalisiin reunamuodostumiin. Yksittäiset selänteet ovat pääasiassa matalahkoja,  
suhteellinen korkeus on alle 10 metriä, mutta osa selänteistä on kookkaita, 10-20 metriä korkeita. Koko alueen  
ylimmän ja alimman kohdan korkeusero on noin 40 metriä. Selänteiden proksimaalirinteissä aines on yleisesti  
pohjamoreenia. Distaalisivuilla aines on enemmän jäätikön sulamisvesien kerrostamaa tai huuhtelemaa hiekkaa  
ja soraa, paikoin myös silttiä, mutta myös massaliikuntasedimenttejä. Ainestiedot pohjautuvat tietoihin viidestä  
koekaivannosta (JP/87/47-50: moreeniaines on sekä hiekkamoreenia että soramoreenia kivisyyden vaihdellessa  
20 - 30 %.) Selänteiden korkeimmalle kohoava osa on syntynyt matalaan, 5-15 metriä syvään veteen, ylimmän 
rannan tason ollessa noin 145 m mpy ja selänteiden laet kohoavat noin 130-135 m mpy. Pintalohkareisuus on 
vaihtelevaa, ollen yleisesti 1-5, mutta paikoin 5-10 lohkaretta aarilla, harvoin yli 10. 
  
Biologia 
Alueen kangasmetsät ovat kuivahkoja tai tuoreita kankaita. Kuivahkolta näyttävät kankaat saattavat tosin 
kuusikoitua, ja ne ovat vain valoisuuden vuoksi kuivahkon oloisia. Aivan koillisosan rajalla on pienialaisesti 
lehtomaista kangasta. Retkeilypolun vierustalla on pienialainen kausikostea luhtasaraa kasvava painanne. 
Alueella ei kasva mitään tavanomaisesta poikkeavaa. Puusto on täysin harvennettu tai avohakattu. Suurin osa 
puustosta on 15–20 cm järeää kasvatusmetsää. Pohjoisosassa on harvennettua samanikäistä kuusikkoa.  
 
Lähellä alueen koillisosan rajaa lehtomaisella kankaalla kasvaa muutamia kotkansiipiä. Aittoissuo on 
harvakseltaan ojitettu ja osittain luonnontilassa. Suurin osa suosta on metsäkortekorpea (MkK). Puusto on 
hakattu ja nykyinen puusto on noin kymmenmetristä. Vallitsevat puut ovat koivu, harmaaleppä ja kuusi. Suon 
lähteisillä  paikoilla kasvaa lettolehväsammalta. Suon keskellä on säästynyt pienialainen suhteellisen avoin 
lettoräme (LR). Pieniä rimpiä vallitsee rimpisirppisammal ja väli-mätäspinnalla kasvaa paikoin hete- ja 
lettorahkasammalia. Kenttäkerroksessa on pienialaisia villapääluikka- ja keltasarakasvustoja. Suon harvinaisuus 
on alueellisesti uhanalainen (RT) lettovilla. Lähde (MeEuLä) Aittoissuon itäpuolella on ojitettu molemmilta 
puolilta ja se on osittain kuivahtanut eikä varsinaista silmäkettä ole enää olemassa. Lähteellä kasvaa kuitenkin 
alueellisesti uhanalaista (RT) lettokilpisammalta. Sen seurana on lisäksi otasammalta, lettohiirensammalta, 
nauhasammalta ja hetealvesammalta. Lähteellä on myös runsaasti tuppisaraa. 
  
Maisema ja muut arvot 
Alueelta ei ole näkymiä ympäröivään maisemaan lukuun ottamatta lounaisosan siemenpuualaa. Alue rajautuu 
ympäristöstä parhaiten tiehen ja suohon. Sisäisissä maisemissa länsiosan tiheän selänneosan ulkopuolella 
maisemat eivät vaihtele paljoakaan ja pienkohteita on niukasti. Alueen koillisosa on seutukaavassa arvokas  
harjualueeksi. Alue kuuluu 3. luokan pohjavesialueeseen (0122414). Noin 350 metriä lounaaseen sijaitsee 
Asemansuon Naturakohde (FI0100047, YSA013103). 


