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KYLÄNIEMI

JANAKKALA

Tietokantatunnus: MOR-Y03-035
Arvoluokka:
Korkeus:

3

115 m mpy

Muodostumatyyppi: Drumliini

Karttalehti: 2131 12
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
15 m

15,5 ha

Muodon suhteellinen korkeus:

15 m

Kyläniemi sijaitsee Janakkalassa, Koljalan kylässä, Sääjärven
etelärannalla.

Geologia
Kyläniemen drumliini sijaitsee II Salpausselän vyöhykkeen luoteispuolisella alueella, noin neljä kilometriä
tärkeimmästä reuna-asemasta. Jäätikkö on viime vaiheessa virrannut alueella luoteesta, oletettavasti kohti I
Salpausselän jäätikön reuna-asemaa. Alueen ylimpänä rantana pidetään Yoldiamerivaiheen varhaisimman
vaiheen tasoa, 133 - 135 metriä meren pinnan yläpuolella (Virkkala et al. 1969; Haavisto-Hyvärinen et al. 1994).
Drumliini on vapautunut jäätikön reunassa 15 - 35 metriä syvään veteen. Kyläniemi sijaitsee aivan
Punkalaitumen - Lopen drumliinikentän rajalla.
Kyläniemen drumliinilla on hyvin selkeä, drumliineille tyypillinen sikarimainen muoto. Se on suuntautunut
kaakosta luoteeseen alueella vallitsevan jäätikön kulkusuunnan suuntaisesti. Muodostuman lakiosa erottuu hyvin
samoin kuin alueen rinteet. Itärinne on jyrkähkö, länsirinne on melko loiva. Sekä proksimaali- että distaaliosa
laskevat loivasti. Pintalohkareisuus on runsasta itärinteellä, viidestä kymmeneen lohkaretta aarilla ja muualla
vähäisempää, yhdestä viiteen lohkaretta aarilla.
Biologia
Suurin osa alueesta on kasvatusmetsävaiheen männikköä tai mäntytaimikkoa. Rantaan rajautuvassa
koillisrinteessä on varttunutta kuusikkoa ja aivan kaakkoisosassa varttunutta männikköä. Varttuneen metsän raja
kulkee noin 100 metriä ennen niemenkärkeä. Aluskasvillisuutta vallitsee mustikka, paikoin kastikka ja puolukka.
Tiheimpien puuryhmien alla on puhtaita sammallaikkuja. Kuusikosta löytyy muutama yövilkka. Rantaa
reunustaa siniheinävyöhyke, ja rannassa kasvaa muutamia nuorehkoja tervaleppiä.
Maisema ja muut arvot
Sääjärvi on rannoiltaan melko soistunutta eikä siellä ole juurikaan loma-asustusta. Kyläniemen vastarannalla
sijaitsee kurssikeskus. Sääjärven eteläpuolella maisema on pinnan muodoiltaan vaihtelevaa ja alueella on melko
jyrkkiäkin kalliomäkiä. Sääjärven lounaiskulmalta, Paartianlahdelta lähtevän laskuojan reunamat ovat soistuneet.
Pääosin alue on melko harvaanasuttua metsämaata. Kyläniemen selänne hahmottuu hyvin ympäristöstään.
Ympäristöön avautuu luonnonkaunis näkymä Sääjärvelle. Selänteen länsireuna on soistunut, itärinne on kuivaa
männikköä. Alue rajautuu pääosin Sääjärven rantaan. Siellä kulkee polkuja, rannalla on saunamökki, joka tosin
näyttää hylätyltä. Alue kuuluu Sääjärven matkailualueeseen. Noin 800 metriä muodostumasta kaakkoon sijaitsee
luontotyyppipäätöksellä suojeltu Pernamaanmäki (LTA300291).
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