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ARVOKKAAT TUULI- JA 
RANTAKERROSTUMAT

 Natura 2000 -alue
 Tuura -alue



KILJAVAN OPISTO
Tietokantatunnus: TUU-01-012

Pinta-ala: 9,8
Korkeus: 105
Alueen suhteellinen korkeus: 5

Geologia
Vihtijärven alueen kaakkoiskulmassa sijaitsee lounais-koillissuunnassa Sääksjärveä reunustaen I Salpausselän 
reunamuodostumia. Kun perääntyvän mannerjäätikön reuna pysähtyi 11 200 - 10 950 vuotta sitten I Salpausselän 
vyöhykkeelle, kerrostui Sääksjärven alueelle deltoja (120 - 125 metriä mpy), joiden lakitasanne edustaa suhteellisen 
matalaa Itämeren vedenpintaa, ns. g-tasoa. Tältä g-tasolta Itämeren vedenpinnan tason kohoaminen Baltian jääjärven 
tasolle (noin 140 metriä mpy) ja taas huomattava lasku Yoldiameren tasoon synnyttivät rantamuodostumia, kuten 
Kiljavan opiston itäpuolella I Salpausselän distaalirinteellä sijaitsevan selvän, pari kilometriä pitkän yhtenäisen 
rantatörmän. Kiljavan rantatörmä sijaitsee noin 100 - 105 metrin korkeustasolla, ja se edustaa Yoldiameren 
varhaisinta vaihetta Sääksjärven - Kiljavan seudulla. Törmässä on muutamia pieniä hiekkakuoppia sekä 
paikallisteiden leikkauksia, ja rantatörmä rajautuu eteläpäästään maa-aineskuopaan, josta on havaittavissa 
inventointiajankohtana, kesällä 2006 varsin tuore leikkaus. Aineksessa ylimmän, noin metrin kerroksen muodostaa 
sorainen aines, jonka jälkeen materiaali muuttuu hiekkavaltaiseksi ollen noin kahden metrin syvyydestä alaspäin 
kerroksellista, hienoa hiekkaa (Haavisto-Hyvärinen et al. 1990).

Biologia
Alueen eteläpäässä ja pohjoisosassa on asutusta. Keskiosassa on enimmäkseen varttunutta, tasapaksua, kuivahkon 
kankaan männikköä. Alarinteessä on jo pieninä laikkuina häränsilmä-puolukkatyypin (HyVT) harjuille ominaista 
kuivahkoa kangasta. Alikasvosta ei juuri ole lukuun ottamatta aivan tienvierusta asutuksen eteläpuolella, jossa 
mäntyjen alle tulee runsaasti kuusia. Lahopuita ei ole. Varvikko on aika harvaa muodostuen mustikasta, puolukasta ja 
kanervalaikuista. Alarinteessä on enemmän kielolaikkuja ja niiden joukossa harjukasveja kuten häränsilmää, 
kangasajuruohoa (NT), kissankäpälää (NT), keltatalvikkia ja sianpuolaa jonkin verran. Kangasajuruohoa kasvaa jopa 
suhteellisen paljon, osin kukkivana ja usean neliön mattoina. Alarinteessä on myös suhteellisen runsaasti 
hietakastikkaa. Pohjakerros on seinäsammalvaltaista ja joukossa on vain vähän poronjäkälää.

Pohjoisosassa ja eteläosassa on kuivahkon kankaan kasvatusmänniköitä. Taimina on paikoin haavan ja koivun vesoja. 
Aivan pohjoispäässä on alikasvoksena runsaasti koivua. Metsiköitä on harvennettu hiljattain tai aikaisemmin. 
Aluskasvillisuus on samalla tavalla varvikkoista kuin edellä. Varvikon seassa on jonkin verran kielolaikkuja, 
yksittäisiä häränsilmiä ja vähän keltaliekoa. Eteläosan kasvatusmännikön alarinteessä on vähän kalliokieloa ja 
sarjatalvikkia (NT). Maapohjaa on paikoin rikottu jonkin verran. Aluetta reunustavien teiden leikkauksissa on myös 
runsaasti kangasajuruohoa, lisäksi kanervisaraa ja lampaannataa, joita uhkaa paikoin vielä harvahkot lupiinikasvustot.

Maisema ja muut arvot
Rantatörmä erottuu sen itä- ja kaakkoisosaa seuraavalta tieltä selkeänä, lähes kaksi kilometriä pitkänä, 
lohkareettomana rantatörmänä. Ympäristöön sieltä ei avaudu maisemia, eikä se myöskään ole maisemallisesti muuten 
erikoinen. Alueella on jonkin verran asutusta, ja törmä rajautuu eteläpäästään hiekkakuoppaan. Kiljavan opiston 
muinaisrannan eteläisin osa kuuluu Kalkkilammin - Sääksjärven Natura-alueeseen (FI0100056).

Sijainti: Kiljavan opiston muinaisranta sijaitsee Nurmijärven Rajamäellä Kiljavan opiston kohdalla noin 500 metriä 
Sääksjärvestä itään.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 5 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Nurmijärvi
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