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RIIHIPELLONKANGAS KALVOLA 

Tietokantatunnus MOR-Y03-046 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenityypin suurmuoto 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2113 12 Alueen pinta-ala: 19,8 ha 
Korkeus: 141 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 25 m Muodon suhteellinen korkeus:    20 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Riihipellonkangas sijaitsee Kalvolassa Mäyrän kylältä noin kaksi  
 kilometriä pohjoisluoteeseen ja Uurtaanjärvestä noin kilometri  
 kaakkoon. 
  
Geologia 
Riihipellonkangas on Tammelan ylängön luoteisosassa, sen pohjoisosan korkean alueen luoteissivulla, jäätikön  
liikkeeseen nähden vastasivuasemassa. Muodostuma on Tammelan ylängön pohjoisosissa esiintyvää 
suurikokoista kumpumoreenityyppiä, ja on ilmeisesti syntynyt subglasiaalisesti eli mannerjäätikön alla. 
Ylimmän rannan taso on seudulla Yoldia-merivaiheen aikainen ja sen korkeustaso on noin 135 metriä nykyisen  
merenpinnan tason yläpuolella. Muodostuman tässä korkeustasossa runsas pintalohkareisuus osoittaa ylimmän  
rannan tasossa tapahtuneen voimakasta huuhtoutumista. Alueen korkein osa on jäänyt ylimmän rannan tason  
yläpuolelle ja alaosat ovat vapautuneet jäätikön alta syvimmillään noin 20 metriä syvään veteen. 
Riihipellonkangas kuuluu Kalvolan - Rengon kumpumoreenikenttään. Kumpualueen pääselänne on lakiosaltaan 
suurissa puitteissa lähes tasainen, laella on loivapiirteistä kummukkoa, jonka korkeusvaihtelu on alle metrin. 
Lounaisrinne on poikkeuksellisen jyrkkä. Koillislaella on uomamainen painanne, joka liittyy ilmeisesti 
muodostuman kiertävään sulamisvesireittiin, ilmeisesti osa virtauksesta on kulkenut muodostuman sivun päältä. 
Seismisen luotauksen mukaan moreenin paksuus on 32 - 37 metriä. Pohjoisosassa kallionpinta nousee ilmeisesti 
lähelle maanpintaa,  
mikä osin selittää tämän osan suuren pintalohkareisuuden. Alueen pohjoisreunan kautta kiertää sulamisvesien  
virtausreitti (harjujakson osa). Suuria pintalohkareita on erityisesti luoteisosassa, jossa tavataan jopa yli 4 m3  
lohkareita. Pintalohkareisuus on rinteissä, erityisesti pohjoissivulla runsasta, yli 10 lohkaretta aarilla, mutta laella 
vähäisempää. Muodostumaan on tehty koekaivanto Hämeen tiepiirin (K. Uusikartano) toimesta.  
Alhaisten isännän mukaan inventointiin otetun alueen luoteisosassa tehty luotaus osoitti kalliopinnan olevan ao.  
alueella lähellä maanpintaa. 
  
Biologia 
Suurin osa alueesta on varttunutta, mäntyvaltaista tuoreen kankaan havusekametsää (MT). Alarinteet ovat 
enemmän kuusettuneita. Itäosassa on mäntyvaltaista, vanhempaa taimikkoa tai nuorta kasvatusmetsää. Aivan 
alueen luoteisrinteen alaosassa on lehtomaista kangasta. Paikoin se on myös lievästi soistunut. Lehtomainen 
kangas ulottuu alueen ulkopuolelle pellon laitaan asti. Mäellä on myös muutamia rahkasammalpainanteita ja 
soistuneita notkelmia. Mäen laella on poronjäkälälaikkuja. Rinteen alaosan  kivilohkareet ovat lähinnä 
sammalpeitteisiä. Lahopuut alueelta puuttuvat.  
  
Maisema ja muut arvot  
Alue ei hahmotu ympäristöstä eikä ulos avaudu maisemaa. Sisäinen maisema on melko yksitoikkoinen.  
Vaihtelevuutta tuovat lähinnä rinteiden jyrkkyys ja lakiosien suhteellinen tasaisuus, sekä ilmeisesti sulamisveden 
kuluttamat uomat alueen itäosassa. Muodostuman alueella ei ole suojelualueita, mutta noin 500 metriä  
koilliseen sijaitsee Uurtaanjärven luonnonsuojelualue (LVO040096, YSA200601), Naturakohde (FI0315003). 


