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ANTIAISEN ETELÄPUOLI
Tietokantatunnus

MOR-Y01-013

Arvoluokka:

4

Korkeus:

141 m mpy

NUMMI-PUSULA
Muodostumatyyppi: Kumpumoreenimuodostuma

Karttalehti: 2042 01
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
25 m

89,3 ha

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Antiainen sijaitsee Nummi - Pusulassa Antiaisenjärven
eteläpuolella,
Lakiaissuon ja Saunasuon välissä.

Geologia
Antiaisen eteläpuolinen kumpumoreenialue on Tammelan ylängön reunaosassa. Alue on laajemman, länteen ja
lounaaseen jatkuvan kumpumoreenialueen osa. Muodostuma kuuluu Kalvolan - Rengon kumpumoreenikenttään.
Kumpualueen korkokuvan suuret puitteet määrää kalliopinnan korkokuva. Kumpualueen korkein kohta on noin
141 m mpy tasossa. Keskimäärin korkeustaso alueella on noin 125 m mpy. Suurin suhteellinen korkeusero
alueella on noin 25 metriä, kummuilla suurin korkeus on 10 metriä ja keskimäärin niiden korkeus on kolmesta
viiteen metriä. Kumpujen halkaisija on 10-50 metriä. Kumpujen rinteiden jyrkkyys vaihtelee loivista jyrkkiin.
Loivapiirteisissä kummuissa ja selänteissä kalliokorkokuvan vaikutuksen todennäköisyys on suurempi kuin
jyrkkärinteisissä muodoissa, joita on runsaimmin alueen länsiosassa.
Ylimmän rannan taso on noin 125 m mpy korkeudessa ja se vastaa syntyajankohdaltaan Yoldiameren vaiheen
alkua. Noin kaksi kilometriä kaakkoon ylimmän rannan taso on Baltian jääjärven pinnan tasossa, noin 150 m
mpy. Antiaisen alueella ja sen ympäristössä esiintyvä kumpumoreeni on ilmeisesti syntynyt paikalleen sulavan
jäätikön reunassa, hieman ylimmän rannan tason yläpuolella tai ylimmän rannan tasossa. Osa uomamaisista,
kohti kaakkoa suuntautuneista painanteista on mahdollisesti jäätikön sulamisvaiheeseen liittyviä
sulamisvesiuomastoja, koska niihin liittyy kulutuksen merkkejä kuten kalliopaljastumia ja louhikoita. Alueelle
on tehty 1987 (GTK, JP/87/020) koekaivanto, jonka perusteella kumpualueen pohjana on pinnaltaan rikkonainen
pienipiirteinen kalliopinnan korkokuva. Moreeni on hyvin kivistä (40 %) soramoreenia (pinnassa 1,2 m
hiekkamoreenia). Kumpualueella on paikoin kalliopaljastumia mm. metsäteiden tieleikkauksissa, mikä myös
osoittaa kalliopinnan korkokuvan merkitystä tällä alueella. Pintalohkareisuus alueella on keskimäärin 1-5 kpl
aarilla, mutta laajoja alueita on alle 1 ja toisaalta paikoin yli 10.
Biologia
Antiaisen eteläpuolista kumpumoreenialuetta vallitsevat kuivahkon ja tuoreen kankaan metsät, joiden puusto on
eri-ikäistä mäntytaimikkoa tai varttuvaa mäntymetsää. Kumpujen välisissä painanteissa on paikoin tapahtunut
soistumista. Paksuturpeisimmat alueet muistuttavat joko mustikkakangaskorpea (MKgK) tai kangaskorpirämettä
(KgKR). Alue rajoittuu pohjoisessa Antiaisen järveen, jonka rannalta löytyy kapeita saraikoita. Myös kartoitetun
alueen vanhin puusto löytyy kapealta rantakaistaleelta. Kokonaisuudessa alueen metsät ovat hyvin vähälajisia.
Kasvillisuuden monimuotoisuutta lisäävät kuitenkin kasvillisuudeltaan tavanomaiset suopainanteet ja järven
ranta.
Maisema ja muut arvot
Kumpualue ei rajaudu ympäristöstään selkeästi. Rajauksessa on käytetty soita ja painannealueita. Alue ei
hahmotu ympäristöstään. Alueelta ei ole merkittäviä maisemia ympäristöön ja näkyvyys ulos alueelta on melko
huono. Sisäiseen maisemaan luo vaihtelevuutta kumpujen ja selänteiden ja näiden välisten, osin uomamaisten
painanteiden vaihtelu, jonka intensiteetti vaihtelee alueen sisällä ilman selkeää säännönmukaisuutta.
Muodostuman alueella ei ole suojelualueita.

