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KONTUNIEMI KALVOLA 

Tietokantatunnus: MOR-Y03-031 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenityypin suurmuoto 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 2132 01 Alueen pinta-ala: 64,9 ha 
Korkeus: 143 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 29 m Muodon suhteellinen korkeus: 29 m 

Moreenimuodostuman sijainti:  Kontuniemi sijaitsee Kalvolassa, Niemen, Kuurilan ja Taljalan 
kylien alueella, välittömästi Ojajärven itäpuolella. 

Geologia 
Mannerjäätikön sulaessa Kontuniemen muodostuma jäi pääosin Yoldiameren peittoon. Ylin ranta alueella on 
140 - 143 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella. Kalvolan kunnan ympäristössä on pienten 
moreenikumpujen lisäksi suuria, pääasiassa pohjamoreenia olevia moreenikumpuja. Muodostumien joukossa on 
sekä suuntautuneita että muodoltaan epämääräisiä mäkiä. Kummut ovat 10 - 20 metriä korkeita ja maapaksuus 
vaihtelee niissä 10 metristä 25 metriin. Kontuniemen muodostumalla on tehty kaksi seismistä luotausta 
maaperäkartoituksen yhteydessä. Muodostuman pohjoispäässä kulkevassa linjassa maapeitteen paksuudeksi on 
mitattu 13,8 - 17,1 metriä ja muodostuman länsireunalla 19,0 - 28,0 metriä. Yleisesti alueen 
moreenimuodostumien aines on kovaa ja normaali- tai runsaskivistä ja -lohkareista hiekkamoreenia. Pintaosa on 
paikoin voimakkaasti huuhtoutunut (Kejonen et al. 1988). Kontuniemi kuuluu Kalvolan - Rengon 
kumpumoreenikenttään. 
 
Kontuniemen moreenimuodostuma on kumpumoreenityypin suurmuoto, joka koostuu kahdesta isommasta ja 
korkeasta sekä useammasta pienemmästä mäestä. Itse suurmuoto kohoaa jyrkästi ja selkeästi ympäristöstään. 
Myös suurmuodon sisällä olevien pienempien mäkien rinteet ovat jyrkät. Mäkien laet ovat melko tasaisia. 
Muodostuman laki on ylimmän rannan tasossa. Laella on peittävänä kerroksena rantahiekkaa. Muodostuman 
pintalohkareisuus on varsin vähäistä, yhdestä viiteen lohkaretta aarilla. Rinteiden alaosissa ja etenkin Ojajärven 
rannalla on lohkareita (rantakivikkoa). 
 
Biologia 
Alueen keskiosat ovat laajalti hakattuja ja suurimmat aukot on äestetty. Aukkojen välissä on taimikoita, 
harvennettua varttunutta kuusikkoa ja kasvatusmetsää sekä siemenpuutaimikoita. Alueen itäosa on 
kasvatusmetsävaiheen männikköä, harvennettua varttunutta kuusikkoa ja siemenpuutaimikkoa. Länsirinteellä on 
varttuneita järeitä kuusikoita (MT). Rantapalstaa on joskus harvennettu ja aukkoon rajautuva kuvio on sitä jonkin 
verran luonnontilaisempi. Aluskasvillisuus on mustikkaista ja metsiköstä löytyi myös muutama sinivuokko ja 
yövilkka. Rantapalstojen halki virtaa kapea puro, jonka yläjuoksua varjostaa kymmenkunta puumaista 
tervaleppää (FT). Niiden alla on kuusialikasvos ja puron vartta reunustaa hiirenporraskasvusto. Alajuoksulla 
puustoa on käsitelty ja puron varsi on tällä kohtaa ruohoinen (RhK). Purossa kasvaa runsaasti mm. korpikaislaa. 
Saniaisten ja korkeiden ruohojen varjossa on myös suhteellisen runsaasti velholehtiä. Puron suulla, rannassa, on 
noin 50 puun muodostama matalamättäinen tervaleppäkorpi. Yläjuoksulta puron varren ja suon, josta puro saa 
alkunsa, puusto on hakattu. Tervaleppiin ei ole hakkuissa kajottu. Ne ovat suhteellisen järeitä, mutta seisovat 
harvakseltaan ilman muiden puiden suojaa. Aluskasvillisuus on hakatulla alueella kastikkaista. Suon märimmissä 
painanteissa on pullosaralaikkuja. 
 
Maisema ja muut arvot 
Kontuniemen lähiympäristö on topografialtaan melko pienipiirteistä, metsäistä moreenimaata. Alueella on pieniä 
järviä, joista osa on kasvamassa reunoiltaan umpeen. Kalvolan keskustan eteläpuolella sijaitsevan Äimäjärven 
rannat sekä järven pohjoisosa ovat pääosin viljeltyä savikkoa. Kontuniemen muodostuman korkeimpien lakien 
päältä on hyvät näkymät sekä viereiselle Ojajärvelle että pohjoiseen. Sisäiseen maisemaan tuovat vaihtelua useat 
mäet, joiden välissä on paikoin kosteahkoja painanteita. Muodostuma on maisemaltaan melko vaihtelevaa, sillä 
on melko suuret sisäiset korkeuserot ja se sisältää myös pienkohteita, kuten kosteikkoja ja puroja. Muodostuman 
eteläpää on hakattu paljaaksi ja näkyvyys ympäristöön on erinomainen. Ojajärvi ja sen rannat muodostavat 
Ojajärven luonnonsuojelualueen (YSA0450144). Ojajärven rannalla ei ole vapaa-ajan asutusta. 
 
Kirjallisuutta 
Kejonen, A., Sten, C-G. & Herola, E. 1988. Kalvola. Maaperäkartta 1 : 20 000 selitys. Karttalehti 2132 01. 
Geologian tutkimuskeskus. 
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