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KARHULAMMI - TÄHILAMMI HATTULA 

Tietokantatunnus MOR-Y03-043 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenimuodostuma 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 2131 02 Alueen pinta-ala: 34,6 ha 
Korkeus: 146 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus: 8 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Karhulammen - Tähilammen inventoitu alue sijaitsee Hattulassa  
 Renkolannummelta noin 1,5 kilometriä etelään. 
 
Geologia 
Karhulammen-Tähilammen alue kuuluu Kalvolan-Rengon kumpumoreenikenttään Tammelan ylängöllä ja 
sijaitsee sen pohjoisosan korkean alueen eteläosassa. III Salpausselän vyöhyke on alueelta noin neljä kilometriä  
kaakkoon. Kumpualueen kaakkoispuolelle päättyy matala, ilmeisesti tunneliin syntynyt harjujakso.  
Yoldia-merivaiheen aikainen ylimmän rannan taso on alueella noin 130 metriä nykyisen merenpinnan tason  
yläpuolella, joten alue on kokonaan supra-akvaattinen. Karhulammen-Tähilammen alue on alla olevassa  
kuvauksessa käyty tarkemmin läpi maastossa tarkemmin inventoitujen Karhulammen ja Tähilammen  
osa-alueiden kohdalta. Välialue on Pikku Tähilammen puoleisessa osassa harvahkoa, suosta nousevaa  
kummukkoa, joka on tyypiltään samanlaista kuin Pikku Tähilammen suunnan kummukko, mutta matalampaa.  
Välialueen Karhulammen puoleinen pää on vastaavasti geologiselta luonteeltaan Karhulammen osa-aluetta  
vastaavaa, mutta keskimäärin hieman loivempaa. Karhulammin kumpujen halkaisija on 20-40 m ja korkeus 3-5 
m, korkeimmillaan 8 m. Kumpujen rinteet ovat hyvin kehittyneet ja jyrkähköt. Matalassa tienvarsileikkauksessa 
(alle 1 m) aines on huuhtoutunutta. Tähilammin kumpujen halkaisija/selänteen pituus on yleensä 20-40 metriä,  
osa kummuista on halkaisijaltaan noin 10 metriä, laella paikoin alle metrin. Kumpareet ovat jyrkkärinteisiä,  
rinteet erittäin hyvin kehittyneet. Rinteiden taitteet ovat jyrkkiä. Kaakkoiskulmassa on jäätikön reunan  
suuntaista selännemäistä muotoa. Tieleikkauksien perusteella aineksessa on vähän hienoainesta, se on  
hiekkavaltaista ja kivisyys on normaali (3 < 15%). Aineksessa on vähän lohkareita, ja ne ovat lähinnä pinnassa.  
Karhulammen suunnalla kumpujen pintalohkareisuus vaihtelee, osalla aluetta lohkareisuus on vähäinen, 1-5  
lohkaretta aarilla, mutta alueella on myös lohkareisempia osia, joissa on yli 10 lohkaretta aarilla. Tähilammen  
päässä kumpujen pintalohkareisuus on vähäistä, 1-5 lohkaretta aarilla. Kumpujen välissä lohkareisuus on yli 10, 
laella paikoin alle 1. 
  
Biologia 
Karhulammen alue on lähes kokonaan kuivahkoa tai  kuivaa kivistä kangasta (VT, CT). Kivien päällä kasvaa  
poronjäkälälaikkuja ja reunoja kirjoo karvejäkälät. Puusto on länsiosassa aliharvennettua varttunutta männikköä; 
itäosa on siemenpuuhakattu. Tuoretta kangasta on korkeintaan alueen reunoilla ja muutamissa notkelmissa,  
jotka työntyvät jonkin verran alueen sisäpuolelle. Lajisto on tavanomaista. Tähilammin kummut ovat  
puustoltaan lähinnä varttuneita harvakseltaan kuusikoituvia männiköitä (VT).  Länsiosasta alue on jo paikoin  
tiheästi kuusikoitunut (MT). Kumpujen väliset notkelmat ovat joko soistumia (KgR, KgK, TR) tai varttuneita  
tuoreita kuusikoita (MT). Itäosan notkelmia on aikoinaan hakattu ja ne ovat nykyään koivuvaltaisia.  
Kuusikoituminen tuo alueelle lieviä luonnontilaisuuden piirteitä, mutta alueelta puuttuvat lahopuut. 
  
Maisema ja muut arvot 
Karhulammia ympäröi varttuneet kasvatusmetsät ja paikoin taimikkoiset suot tai soistumat. Alue rajoittuu  
lounais- ja koillissivuiltaan soihin. Sisäinen maisema on vaihteleva kumpumoreeni-painanne-maisema.  
Luoteisosassa on laakea ja iso selännemäinen muoto, pinnaltaan vähempilohkareinen selänne (kumpuketju)  
kohti pohjoiskoillista. Tähilammi rajautuu pääosin suohon, joka korostaa alueen muotoja. Ympäristöön ei  
avaudu maisemaa. 


