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KAKKURILAMMEN MUODOSTUMA
Tietokantatunnus: MOR-Y04-006
Arvoluokka:
Korkeus:

4

110 m mpy

HÄMEENKYRÖ

Muodostumatyyppi: Reunamoreeni

Karttalehti: 2122 11
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
10 m

8,2 ha

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Kakkurilammen muodostuma sijaitsee Hämeenkyrön kunnan
pohjoisosassa Järvenkylässä, noin 800 metriä
Järvenkylänjärven eteläpuolella.

Geologia
Kyröskosken alueen eteläosan reunamuodostumavyöhykkeeseen on kerrostunut paikoin paksulti moreenia
jäätikön reunan sulamisen ja uudelleen etenemisen seurauksena. Keskimääräistä paksumpia moreenikerrostumia
on Järvenkylänjärven ympäristössä. Kakkurilammen reunamoreenimuodostuma on otettu näistä esimerkkinä
inventointiin. Se sijaitsee viereiseltä karttalehdeltä yhtenäisenä reunamuodostumana kulkevan Hämeenkankaan
katkoskohdassa Järvenkylänjärven kohdalla. Inventoitu alue kuuluu laajaan Sisä-Suomen reunamuodostumaan.
Kakkurilammen reunamoreenivalli koostuu yhdestä leveimmillään lähes 150 metriä ja pituudeltaan noin 900
metriä pitkästä vallista. Se on suuntautunut länsiluoteesta itäkaakkoon, alueella vallinnutta jäätikön
virtaussuuntaa vastaan. Vallin muoto on hyvin kehittynyt, se on selkeä ja laaja-alainen. Rinteet ovat melko
loivia, lähinnä muodostuman suuresta koosta johtuen. Rinteillä ei ole havaittavissa erityisiä taitteita. Alueen
huomattavimmat muinaisrannat ovat Mannamäen rinteillä ja alueen lounaisosan muodostumissa. Ne osoittavat
muinaisen merenpinnan olleen ainakin 150 metrin tasolla, mahdollisesti hieman ylempänäkin. Kakkurilammen
muodostuma on siis kerrostunut subakvaattisesti noin 40 - 50 metriä syvään veteen. Pintalohkareisuus on melko
vähäistä vallien rinteillä, alle viisi lohkaretta aarilla. Kakkurilammen alueella ei ole leikkauksia, mutta
Järvenkylän alueella sijaitsevien moreenimuodostumien paksuus on yli viisi metriä, ja paikoin moreenin alla
esiintyy hiekkaa ja soraa (Lindroos et al. 1982).
Biologia
Koko alue on lähes kokonaan horsmaista ja vatukkaista hakkuuaukeaa. Vähän vanhemmat kuviot ovat
parimetristä koivikkoa (MT). Varttunutta metsää on länsiosassa (MT). Sen aluskasvillisuus on kastikkaista,
lauhaista ja mustikkaista.
Maisema ja muut arvot
Kakkurilammen muodostuma sijaitsee maisemallisen suuraluejaon mukaan alueella, jossa Järvi- ja Itä-Suomen
drumliini- ja harjualue vähitellen vaihettuu Läntisen Suomen rannikkoalueeksi. Se sijaitsee Hämeenkyrön
kunnassa alueella, jonka korkeus merenpinnasta ei suuresti vaihtele, korkeuden ollessa yleisesti noin 100 - 120
metriä merenpinnasta. Lähimaisemaa luonnehtii läheisen Hämeenkankaan lajittunut harjuaines ja puusto sekä
paikoitellen esiintyvät soistumat. Muodostumasta kaakkoon alkaa Hämeenkyrön ja Kyröskosken asutus.
Inventoitu alue hahmottuu ympäristöstä melko hyvin, mutta ympäristöön ei juurikaan avaudu maisemaa.
Sisäinen ympäristö on varsin tasainen, ei kuitenkaan erityinen eikä vaihteleva. Se hahmottuu parhaiten
muodostumalla olevalta hakkuuaukiolta. Inventoidun muodostuman alueella ei ole suojelualueita, mutta noin
200 metriä länteen sijaitsee kolmannen luokan pohjavesialue (0210804) ja noin 850 metriä itään Mannanmäen
ensimmäisen luokan pohjavesialue (0210802).
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