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KOSKIMÄKI JANAKKALA 

Tietokantatunnus: MOR-Y03-055 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2131 11, 2133 02 Alueen pinta-ala: 10,0 ha 
Korkeus: 130 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 30 m Muodon suhteellinen korkeus: 30 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Koskimäki sijaitsee Janakkalassa, Taappolan ja Heinäjoen kylien  
 puolivälissä. 

Geologia 
Alue kuuluu pääosin II Salpausselän vyöhykkeeseen, jossa reunamuodostumien deltatasanteet ovat kerrostuneet 
Itämeren Baltian jääjärven viimeisen vaiheen vedenpinnan tasoon, 155 - 160 metriä meren pinnan yläpuolelle. 
Länsiluoteeseen perääntyvän jäätikön reuna pysähtyi useita kertoja II Salpausselän vyöhykkeellä, mikä näkyy 
perättäisinä reunaselänteinä ja harjudeltoina. Reunamoreeniselänteissä on ainesta yleensä pohjamoreenipeitteitä 
paksumpana kerroksena. Niissä esiintyy pohjamoreenia vähemmän hienoainesta ja kivisyys on suurempi. Niissä 
tavataan usein myös lajittuneen aineksen linssejä ja kerroksia (Virkkala et al. 1969; Haavisto-Hyvärinen et al. 
1994). 
 
Koskimäen reunamoreenimuodostuma on suuntautunut koillisesta lounaaseen, kohtisuoraan vasten jäätikön 
kulkusuuntaa. Se on melko pitkä, 1,1 km ja leveimmältä kohdaltaan 200 metriä leveä lounaisosan kaventuessa 
alle 50 metriin. Lounaispää on matala kohoten vähitellen koilliseen päin mentäessä, myös rinteiden jyrkkyys 
kasvaa lounaasta koilliseen. Lounaispään pohjoisrinne on loiva. Koillispää on sen sijaan muodoltaan hyvin 
selväpiirteinen selänne. Selänne haarautuu koillispäässä. Pohjoiseen kääntyvän selänteen päässä on kallio. 
Haarautumisen kohdalla pintakivisyyttä on runsaasti. Lohkareisuus on lounaispäässä vähäistä, yhdestä viiteen 
lohkaretta aarilla lisääntyen koillispäätä kohden, jossa lohkareita on jo melko runsaasti, viidestä kymmeneen 
lohkaretta aarilla. Lounaispään etelärinteen taitteessa on lähde. 
 
Biologia 
Alueen puusto on lähinnä varttunutta ja paikoin kasvatusmetsävaiheen kuusikkoa. Aivan koillisosassa on 
varttunutta männikköä ja kaakkoisrinteen rajalla on pitkälti koivu- ja mäntytaimikkoa. Aluskasvillisuus on 
lähinnä kastikkaista. Siellä täällä kasvaa ketunleipää, sinivuokkoa ja jokunen imikkä sekä kevätlinnunherne. 
Lounaisosassa on lehtomaista varttunutta kuusikkoa (OMT), joka vaihettuu kaakkoisrinteellä lehdoksi (OMaT) 
ja suoristetun puron kohdalla kotkansiipilehdoksi. Kaakkoisrinteessä on myös lähde (MeEuLä). Se on aika 
sammaleeton ja lähteeltä on kaivettu yhdysoja pellon reunaan. Lähdelampareet, joita on kolme kappaletta, ovat 
suhteellisen laajoja. Niistä isoin on 15 neliön suuruinen. Lähteessä kasvaa jonkin verran korpilehväsammalta. 
Lehdossa, lähteellä ja niiden välimaastossa havaittiin edellisten mainittujen lajien lisäksi mm. mustaherukka, 
nokkonen, sudenmarja, tesma, linnunsilmä, virmajuuri, suokeltto ja luhtalemmikki. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen maisemaa hallitsee laaja, korkea ja topografialtaan jyrkkä, kaakosta luoteeseen kulkeva harjujakso. 
Harjun molemmin puolin on hiesuvaltaisia, alavia alueita, jotka ovat pääosin peltoina. Koskimäen muodostuma 
ei hahmotu ympäristöstään kovinkaan hyvin eikä ympäristöön avaudu maisemaa. Selänne on muodoltaan etenkin 
koillispäässä hyvin selkeä. Sisäiseen maisemaan tuovat vaihtelua lounaispäässä olevat lähteet. Alue on melko 
helppokulkuista, lounaispään pohjoisrinnettä oli kuitenkin aluksi vaikeahko hahmottaa. Lähiympäristö on metsää 
ja viljelysmaata. Noin kilometri muodostumalta kaakkoon, Kytömäen itäpuolella, sijaitsee Lähdeahon 
luonnonsuojelualue (YSA045147). Noin 1,4 km luoteeseen sijaitsee Lintuvuoren 2.luokan pohjavesialue 
(0416508). 
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