
����������	

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

������������	

�
�	������
���������	����

�����������

�
������������������
����
���
������������
 ���	�����		�

�
 ���	�
���!����"�	����


�����
#���	


$�����
����
#���	


�����

����������������


� ��� �

%	������		��&����



VEHKANIEMENMÄKI TAMMELA 

Tietokantatunnus: MOR-Y03-049 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2024 06 Alueen pinta-ala: 19,3 ha 
Korkeus: 117 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 18 m Muodon suhteellinen korkeus: 18 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Vehkaniemenmäki sijaitsee Tammelassa, Torronsuon  
 kansallispuiston itäreunalla. Forssa - Somero tie kulkee alueen läpi. 

Geologia 
Vehkaniemenmäen drumliinit sijaitsevat III Salpausselän takamaastossa. Alueella kallioselänteiden jatkeeksi on 
usein kerrostunut drumliini jäätikön liikkeen suunnassa länsiluoteesta. Alueen drumliinit ovat yleensä 
pienikokoisia, niiden pituus vaihtelee 100 - 800 metriin ja selänteet kohoavat 5 - 10 metriä ympäristöstään. 
Useimmissa drumliineissa on kalliosydän. Alueen ylin ranta vastaa Yoldiamerivaihetta ja on noin 120 - 125 
metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella (Haavisto et al. 1980). Vehkaniemenmäen drumliinit ovat vapautuneet 
jäätikön reunassa syvimmillään noin 25 metriä ja matalimmillaan 5-10 metriä syvään veteen. Vehkaniemenmäki 
kuuluu Punkalaitumen - Lopen drumliinikenttään. 
 
Vehkaniemenmäki koostuu kahdesta luode-kaakkosuuntaisesta drumliinista. Läntisempi drumliini on noin 800 
metriä pitkä ja itäisempi on pituudeltaan noin 300 metriä. Lähiympäristössä on runsaasti voimakkaasti 
suuntautuneita moreenimuotoja. Suuremman drumliinin luoteispää on hyvin jyrkkärinteinen ja sen pintakivisyys 
on suhteellisen suuri, viidestä kymmeneen lohkaretta aarilla. Sen hännän eteläreunassa on havaittavissa 
rantavaiheita. Pienempi drumliini on loivarinteisempi eikä sen pintakivisyys ole kovin suuri. 
 
Biologia 
Vehkaniemenmäki on suurimmaksi osaksi tuoretta lehtoa (OMaT). Lisäksi lehtomaista kangasta löytyy alueen 
koillisosasta sekä tuoretta kangasta muodostelman etelärinteestä, tien länsipuolelta ja pohjoisrinteestä alueen 
itäosasta. Drumliinin länsiosassa on laajahko avohakkuualue, jossa kasvaa muutamia varttuneita haapoja, 
pihlajia ja mäntyjä. Avohakkuualueella ja Somero-Forssa tien välisellä alueella kasvaa nuorta istutuskuusikkoa 
ja -männikköä, joissa on runsaasti koivua sekapuuna sekä pohjoisrinteestä pieni varttuva haavikko. Somero-
Forssa tien itäpuolella, etelärinteessä on hakkuualue, johon on jätetty kuusia siemenpuiksi. Drumliinin 
kaakkoisosassa on varttunutta kuusikkoa. Pohjoisrinteen itäosissa on varttuvaa metsää ja nuorta 
istutusmännikköä sekä keskiosissa varttunutta kuusikkoa. Tien itäpuoleisen osan lakialueella on noin neljän 
neliömetrin kuoppa, jossa kasvaa mm. purolitukkaa ja isovesitähteä. Vehkaniemenmäen kasvillisuus on 
keskimääräistä ravinteisempaa mutta kasvillisuuden luonnontilaisuus on heikentynyt  puuston hakkuiden takia. 
 
Maisema ja muut arvot  
Alueen maisemaa hallitsee yksi Etelä-Suomen laajimmista suoalueista, Torronsuo. Pinnan muodoiltaan alue on 
melko vaihtelevaa. Torronsuon pohjoisosissa alueen poikki kulkee lähes itä-länsisuuntainen harjujakso. 
Torronsuon eteläpuolella on hyvin pienipiirteistä kallioaluetta. Savikot ovat peltoina ja asutus on pääasiassa 
keskittynyt tasaisesta maastosta kohoaville moreenin verhoamille kalliomäille. Vehkaniemenmäki erottuu 
ympärillä olevasta kosteikkoalueesta hyvin selkeästi. Luoteisosan jyrkkärinteiseltä mäeltä on luonnonkaunis 
näkymä Talpianjärven suoalueelle. Muodostuman länsi- ja eteläpuolella sijaitsee Torronsuon kansallispuisto 
(KPU040006), joka on myös Natura-kohde (FI0344002). 
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