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VAHERVUORI KYLMÄKOSKI 

Tietokantatunnus: MOR-Y04-008 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenimuodostuma ja drumliini 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2114 10 Alueen pinta-ala: 21,3 ha 
Korkeus: 160 m mpy Alueen suhteellinen korkeus:  20 m Muodon suhteellinen korkeus: 17. m 

Moreenimuodostuman sijainti: Vahervuori sijaitsee Kylmäkosken kunnan eteläosassa noin  
 500 metriä Saajanmitan järvestä pohjoiseen, Pohjankankaan  
 harjun koillispuolella. 
 
Geologia 
Toijalan  lähialueella esiintyy neljä lounais-koillissuunnassa olevaa moreeniselänne- ja kumpujaksoa. Laajimmat 
esiintymät ovat Krääkkiön, Kylmäkosken ja Lontilan alueilla, missä niitä on useiden neliökilometrien laajuisina. 
Lontilan alueelta näistä on otettu mukaan inventointiin Vahervuoren muodostuma. Vahervuori sijaitsee Kalvolan 
- Rengon kumpumoreenikentässä sijoittuen sen keskiosan pohjoislaitaan. Vahervuoren moreenialue on melko 
laaja-alainen ja koostuu kahdesta muodostumatyypistä; kaakkoisosan useamman kumpareen muodostamasta 
kumpumoreenimuodostumasta sekä luoteisosan drumliinista. Kummukko jatkuu alueen eteläpuolelle, mutta 
rajauksessa on otettu mukaan moreenimuodostumasta vain edustava ydinalue. Kaakkoisosan kumpujen 
halkaisija on noin 50 metriä, ja ne ovat muodoltaan pikemminkin selkeän soikeita kuin tyypillisen pyöreitä. 
Kummut ovat selkeitä ja hyvin kehittyneitä. Myös niiden rinteet ovat selkeät ja paikoitellen hyvinkin jyrkät. 
Niissä ei ole taitteita. Luoteisosan drumliini on suuntautunut länsiluoteesta itäkaakkoon alueella muinoin 
vallinneen jäätikön virtaussuunnan mukaisesti. Sen muoto on melko kehittynyt. Drumliinin proksimaaliosassa on 
selkeä taite muodostuman korkeimman kohdan ja muodostuman reunojen välissä. Proksimaaliosassa on myös 
drumliineille tyypillinen kalliopaljastuma. Alueen pintalohkareisuus vähäinen, vain noin viisi lohkaretta aarilla 
luoteisosan drumliinin päällä samoin kuin kaakkoisosan kummukkojen rinteillä, etenkin rinteiden 
kaakkoisosissa. Muualla lohkareisuus on vähäisempää. Alueella ei ole leikkausta. Alue on ollut jäätikön 
perääntymisen jälkeen muinaisen Itämeren Yoldiamereksi kutsutun vaiheen  peitossa lukuun ottamatta 
muutamaa korkeinta kohtaa. Yoldiamerta seurannut Ancylusjärvi peitti vain osan aluetta. Korkeimman 
muinaisrannan taso alueella on ollut noin 140 metriä mpy, joten Vahervuoren muodostuma on syntynyt supra-
akvaattisesti tähän tasoon (Perttunen et al. 1984). 
  
Biologia 
Lähes koko alue on varttunutta kuusikkoa. Itäosassa on kasvatusmetsävaiheen männikköä ja tien vierellä on 
pienialainen kastikkainen mäntytaimikko. Länsiosan drumliinin aluskasvillisuus on kastikkaista ja ruohoista. 
Ketunleipää ja nuokkuhelmikkää kasvaa suhteellisen runsaasti ja niiden ohella myös sinivuokkoa, 
kevätlinnunhernettä ja tesmaa. Drumliinilla viihtyy myös ravinteisuutta ilmentäviä pensaita kuten lehtokuusama, 
muutama tuomipihlaja ja lehmus, jota on pensasmaisena suhteellisen runsaasti. Itäosan kumpumoreenialueen 
aluskasvillisuus on vaatimattomampaa eli tavanomaista kastikka- ja lauha-heinikkoa. Varjosissa paikoissa on 
sammalikkoa. 
  
Maisema ja muut arvot 
Vahervuori sijaitsee maisemallisen suuraluejaon mukaan Järvi- ja Itä-Suomen drumliini- ja harjualueella. 
Muodostuma sijaitsee alueella, jossa maasto on paikallisesti hieman ympäristöään korkeammalla, yli 140 metriä 
merenpinnan yläpuolella kun taas ympäröivillä alueilla maasto on 80 - 120 metriä merenpinnasta. 
Lähiympäristöä luonnehtivat lukuisat soistumat sekä suot ja metsämaasto. Vahervuori ei erityisesti hahmotu 
ympäristöstään eikä erotu alueen muista maastokohoumista. Ympäristöön ei avaudu maisemaa. Sisäinen 
maisema on selkeä muttei mitenkään erityinen. Sisäinen maisema vaihtelee jonkin verran. 
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