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KIIMANKALLION DRUMLIINI JANAKKALA 

Tietokantatunnus: MOR-Y03-034 Muodostumatyyppi: Vastasivun drumliini 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 2131 10 Alueen pinta-ala: 53,6 ha 
Korkeus: 140 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 40 m Muodon suhteellinen korkeus: 40 m 

Moreenimuodostuman sijainti:  Kiimankallion vastasivun drumliini sijaitsee Janakkalan 
Tervakoskella noin 800 metriä Helsinki - Tampere -moottoritiestä 
itään. 

Geologia 
Kiimankallio sijoittuu I ja II Salpausselän väliseen maastoon. Ylin ranta seudulla on Baltian jääjärven viimeisen 
vaiheen tasossa, noin 155 metriä meren pinnan yläpuolella. Kiimankallion korkein huippu on ollut jäätikön 
sulamisen jälkeen, Yoldiamerivaiheessa pienenä kalliosaarena (Haavisto-Hyvärinen et al. 1994). 
 
Kiimankallion vastasivun drumliinilla on pre crag -muodostumalle tyypillinen, selkeä, hyvin laakea kilpimäinen 
muoto. Länsirinne on melko jyrkkä, muualla rinteet ovat hyvin loivia. Kiimankalliota kohden muodostuman 
rinteet hieman jyrkkenevät. Pintalohkareisuus on varsin vähäinen, yhdestä viiteen lohkaretta aarilla, monin 
paikoin lohkareisuus on alle yhden. Kalliopaljastumaa kohden lohkareisuus lisääntyy. Kivet ovat paksun 
sammaleen peitossa, mutta kivisyyden havaitsee esim. kaatuneiden puiden kohdalla. Muodostuman länsireunalla 
on lajittunutta ainesta korkeustasossa 120 - 135 metriä mpy. Varsinaisen Kiimankallion laella on selvä 
huuhtoutumisraja, jossa vedenkoskematonta moreenikalottia kiertää paljaaksi huuhtoutunut kalliovyö ja sen 
juurella selvät pallekivikot (Haavisto-Hyvärinen et al. 1994). Tämä osa kohomuodosta on kuitenkin rajauksen 
ulkopuolella.  
 
Biologia 
Puolet mäestä on avohakattu tai taimikkona. Pieniä aukkoja on tehty sinne tänne, mutta suurimmat aukeat ovat 
etelä- ja pohjoisosassa. Kasvatusmetsät ja taimikot ovat enimmäkseen männiköitä. Itäosassa on vatukkaista 
kuusitaimikkoa ja rehevää kasvatusmetsää (OMT). Jälkimmäisen aluskasvillisuus on paikoin hiirenporras- ja 
metsäalvejuurivaltaista. Metsiköstä löytyy lisäksi velhonlehteä ja nokkosta. Näsiää ja koiranheittä kasvaa myös 
samassa metsikössä. Mäen reunojen tyvillä on lisäksi siellä täällä käenkaalilaikkuja. Muuten aluskasvillisuus on 
enimmäkseen kastikkaista ja varttuneissa kuusikoissa, joita on noin neljäsosa, mustikkaista ja sammaleista. 
 
Maisema ja muut arvot 
Tervakosken taajaman ympäristö on pääosin viljeltyä savikkoa, josta moreenin peittämät kalliomäet ja 
katkeilevat harjujaksot erottuvat selkeinä kohomuotoina. Myös Kiimankallio kohoaa ympäristöstään metsäisenä 
mäkenä ja se hahmottuu hyvin lähiympäristöön, mutta myös muodostuman länsipuolella kulkevalle Helsinki - 
Tampere moottoritielle. Ympäristöön ei avaudu maisemaa varsinaiselta muodostumalta, mutta eteläosan 
Kiimankalliolta on näkymä lähiympäristöön. Kiimankallion muodostuma on pääosin laakea ja kilpimäinen 
jyrkkää länsirinnettä lukuun ottamatta. Metsää on hakattu, joten muoto tulee esille melko hyvin. Pohjoisreunassa 
on kosteampaa ja vesi seisoo paikoitellen painanteissa. Kiimankallion lähiympäristö on metsää, länsiosassa on 
peltoja. Ventolan tilalla, aivan inventoidun alueen rajauksen ulkopuolella, on lähde. Muodostuman pohjoispäässä 
on porakaivo. Muodostuman eteläpuolella sijaitsee Kiimankallion luonnonsuojelualue (YSA043567). Noin 200 
metriä luoteeseen sijaitsee Hallakorven 1. luokan pohjavesialue (0416531) ja noin 1,3 km muodostumalta 
kaakkoon sijaitsee Riihiviidankallion 3. luokan pohjavesialue (0469454). 
 
Kirjallisuutta 
Haavisto-Hyvärinen, M., Stén, C-G. & Herola, E. 1994. Tervakoski. 1 : 20 000 maaperäkartta selitys (Moniste). 
Karttalehti 2131 10. Geologian tutkimuskeskus. 9 s. 
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