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KÄÄRMEENSELKÄ MUURLA 

Tietokantatunnus: MOR-Y02-026 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 2023 01, 02 Alueen pinta-ala: 37,8 ha 
Korkeus: 75 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 15 m Muodon suhteellinen korkeus:  15 m 

Moreenimuodostuman sijainti:  Muodostuma sijaitsee Muurlassa Kistolan kylässä Metsä-
Valkjärven lounaispuolella Kairassuon ja Kakarsuon välissä. 

 
Geologia 
Käärmeenselän reunamoreenimuodostuma sijaitsee III Salpausselän vyöhykkeessä. Se on suuntautunut 
muinaisen mannerjäätikön reunan suuntaisesti koillisesta lounaaseen. Muodostuman pituus on lähes 2,5 
kilometriä ja suurin leveys noin 200 metriä. Käärmeenselän pohjoinen muodostuma rajautuu suurimmalta 
osaltaan soihin, distaalirinteen keskiosilta Kakarnummen lajittuneeseen ainekseen sekä pohjoisosastaan 
moreenimaihin. Kahden reunamoreenimuodostuman väliin jäävä alue on kosteikkoa. Muodostumalla on selkeä 
muoto ja sen rinteet ovat jyrkät. Lounaisosan lakiosa on sitä vastoin hyvin laakea ja tasainen. Pintalohkareisuus 
on distaalirinteillä runsasta, yli kymmenen lohkaretta aarilla, muualla vähäisempää ja joukossa on myös suuria 
lohkareita. Muodostuma jakautuu koillisessa kahdeksi muinaisen mannerjäätikön kulkusuuntaa vastaan olevaan 
perättäiseen valliin. Niiden välissä on soistuma, jossa pohjavesi on ilmeisesti tullut esille maakuopissa ja vettä 
johdetaan pois alueelta ojituksella. Kuopan maa-aines on lajittunutta hiekkaa ja soraa. Kuten II Salpausselällä, 
myös III Salpausselän suurissa reunamoreenimuodostumissa saattaa olla runsaasti lajittunutta ainesta. 
Pintalohkareisuus itäisemmässä muodostumassa on vähäistä, yleisesti vain alle yksi lohkare aarilla. 
Mannerjäätikön perääntyessä alueelta se jäi muinaisen Itämeren Yoldiamereksi kutsutun vaiheen peittoon. 
Tämän merivaiheen korkeimman rannan taso oli alueella noin 120 metriä mpy, joten Käärmeenselkä on syntynyt 
subakvaattisesti varsin syvään veteen (Niemelä et al. 1994). 
 
Biologia 
Läntisemmällä osa-alueella on nuorehkoa männikköä, nuorehkoa kuusikkoa, kasvatusmännikköä, 
mäntytaimikoita ja siemenpuuhakkuita. Myllyperänniitun pohjoispuolella kasvaa melko varttunutta valoisaa 
kuusettuvaa männikköä, jossa on muutama kelo. Itäisemmän osa-alueen lounaiskärki on hakattu. Osa-alueen 
lounaisosassa on mäntytaimikkoa, nuorta sekametsää sekä harvennettua melko varttunutta männikköä, jota on 
myös Kakarsuon pohjoispuolella. Kairassuolle viettävällä rinteellä on hakkuu. Sen koillispuolella mäkien välissä 
on jyrkkärinteisessä kapeassa laaksossa virtaava kivikkoinen puro, jonka varrella on varjoisaa kuusi-
koivusekametsää. Puron koillispuolella on nuorta harvennettua sekametsää ja kasvatusmännikköä. Niistä 
edelleen koilliseen alueen luoteispuoliskossa on tuoreen kankaan kuusikkoa. Käärmeenselkä on lounaisosiaan 
lukuun ottamatta varttunutta mäntymetsää. Lounaisosassa on mäntytaimikkoa ja tuoreen kankaan kuusikkoa. 
Moreeniselänteiden välisen ojitetun notkon pohjoisosa on nuorta kuusi-koivusekametsää. Kakarsuon 
pohjoispuolella on siemenpuuhakkuu. Muodostuman rajalle on kaivettu tekolampi. 
 
Maisema ja muut arvot 
Muodostuma hahmottuu ympäristöstään selkeänä, metsäisenä harjanteena. Muodostumalta ei aukea mainittavia 
näkymiä ympäröivään maisemaan. Sen sisäinen maisema ei juurikaan vaihtele. Ympäristö on metsä- ja 
suomaisemaa, paikoitellen pelkoaukeita. Noin 350 metriä muodostuman eteläpuolella on Heinäsuon toisen 
luokan pohjavesialue (0250152), noin 700 metriä pohjoiseen Kaukolan ensimmäisen luokan pohjavesialue 
(0250108) ja länteen Pyymäen-Tuohitun ensimmäisen luokan pohjavesialue (0250151). 
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