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SUONIEMENHARJU - AITTOMÄKI -  VALKEALA 
MUSTIKKAMÄKI 

Tietokantatunnus: MOR-Y05-020 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 3114 07 Alueen pinta-ala: 38,7 ha 
Korkeus: 120 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 25 m Muodon suhteellinen korkeus: 25 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Reunamoreeniselänteet sijaitsevat Valkealassa, Kouvola - 
Pieksämäki radan itäpuolella, noin kilometri Saanjärveltä itään 

Geologia 
Suoniemenharjun - Aittomäen - Mustikkamäen reunamoreenimuodostuma kuuluu Salpausselkien 
vyöhykkeeseen. Reunamoreenit ovat muodostuneet II Salpausselän proksimaalipuolelle, aivan 
Selänpäänkankaan laajan deltamuodostuman länsipuolelle. Reunamoreenit ovat syntyneet mannerjäätikön 
reunan eteen. Ne ovat siten poikittain mannerjäätikön liikkeeseen nähden, ja kuvastavat muinaisen 
mannerjäätikön reunan kulkua.  
 
Suoniemenharjun selänteen pituus on lähes 1,1 km ja sen leveys on suurimmillaan 100 metriä. Selänteen korkeus 
on noin kymmenen metriä. Se on suuntautunut lounaasta koilliseen muinaisen jäätikön reunan mukaan. 
Muodostuman selännemäinen muoto on selkeä, vaikka sen muoto hieman katkeilee. Suoniemenharju koostuukin 
kolmesta toisistaan hieman erillään olevasta selänteestä. Suoniemenharjun sekä proksimaali- että distaalirinteet 
ovat lähes yhtä jyrkkiä. Rinteet jyrkkenevät ja muodostuman lakiosa kapenee lounaaseen päin mentäessä. 
Suoniemenharjun lohkareisuus on hyvin vähäistä, alle yksi lohkare aarilla. Mustikkamäen muodostuma kohoaa 
maastosta jyrkkärinteisenä ja selvästi muuta ympäristöään korkeampana kohomuotona, sen korkeus on noin 25 
metriä. Mustikkamäki on muodoltaan pyöreähkö, hieman itä-länsisuuntainen korkea mäki. Sen rinteet ovat hyvin 
jyrkät, mutta lohkareisuus on melko vähäistä, yhdestä viiteen lohkaretta aarilla. Aittomäen 
reunamoreenimuodostuma on otettu mukaan inventointiin karttatulkintana. Aittomäki on Mustikkamäkeä 
selkeämmin suuntautunut, koillis-lounaissuuntainen selänne. Aittomäen ja Suoniemenharjun välissä 
reunamoreeni katkeaa noin 150 metrin matkalla. 
 
Biologia 
Suoniemenharjulla on etupäässä kasvatusmetsikköä tai taimikoita (MT, VT). Tien itäpuolella sijaitsee nuorehko 
varttunut ja valoisa männikkö. Aluskasvillisuus on varpusta, lauhaista tai kastikkaista. Paikoin on horsmikkoa ja 
sananjalkalaikkuja. Mustikkamäellä on varttunutta männikköä ja sekametsiä, taimikoita ja kasvatusmetsiä (MT, 
VT). Aluskasvillisuus on varpusta, lauhaista tai kastikkaista. Aittomäellä on joko varttunutta osin tiheää 
kuusikkoa tai osin harvennettua männikköä (MT). Aluskasvillisuus on kuusikossa sammaleista ja männikössä 
kastikkaista. Mäkien välisen notkelman kasvatusmännikössä on paikoin tiheää riukuhaavikkoa. Itäisellä alueella 
kasvaa tuomipihlajaa, metsätiellä hieman kangasajuruohoa ja tienvierustalla peurankelloa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Selänpäänkankaan länsiosa on topografialtaan hyvin vaihtelevaa. Reunamoreeniselänteiden lisäksi ympäristöä 
luonnehtivat kalliomäet sekä näiden väliin jäävät soistumat. Alueen poikki kulkee Kouvola - Pieksämäki -
rautatie. Suoniemenharjun reunamoreenimuodostuma erottuu maisemasta varsin hyvin, vaikka se ei olekaan 
kovin korkea. Suoniemenharjun reunamoreeniselänteeltä aukeaa paikoin näkymä lähiympäristön 
maalaismaisemaan sekä selänteen pohjoispuolella olevalle Sontasuolle. Muodostuman eteläosa rajautuu 
Selänpään 1. luokan pohjavesialueen suojavyöhykkeeseen (0590901). Suoniemenharjun sisäisessä maisemassa ei 
ole erityispiirteitä. Mustikkamäki kohoaa ja erottuu ympäristöstään erittäin selkeästi. Alueella kasvava puusto 
peittää kuitenkin näkymät ympäristöön. Sen sisäistä maisemaan tuo vaihtelua muodostuman jyrkähkö topografia. 
Mustikkamäki ja Aittomäki sijaitsevat kokonaan Selänpään 1. luokan pohjavesialueella (0590901). 
Mustikkamäen ja Aittomäen muodostumien itäpuolella sijaitsee Selänpään-, Anttilan ja Hevosojankankaan 
luontodirektiivin mukaan suojeltu Natura-kohde (FI0424002). Selänpäänkangas kuuluu lisäksi harjujen 
suojeluohjelmaan (HSO050057). 
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