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TYKÖLÄNJÄRVEN MUODOSTUMA VALKEAKOSKI 

Tietokantatunnus: MOR-Y04-015 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2132 06 Alueen pinta-ala: 13,7 ha 
Korkeus: 113 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 12,5 m Muodon suhteellinen korkeus:     12,5 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Tykölänjärven kumpumoreenimuodostuma sijaitsee Valkeakosken 
Pykälänkulman kylässä, noin 400 metriä Tykölänjärveltä 
kaakkoon. 

Geologia 
Mannerjäätikön vetäydyttyä jäi Tykölänjärven alue muutamaa korkeampaa lakea lukuun ottamatta Yoldiameren 
peittoon. Ylin ranta alueella on noin 150 metriä mpy. Tykölänjärven kaakkoispuolella sijaitsevan Uskilan kylän 
pohjois- ja itäpuolen kumpumoreenimuodostumat ovat yleensä suhteellisen kookkaita ja nousevat 
ympäristöstään 5 - 10 metriä (Kielosto et al. 1988). Tykölänjärven kaakkoispuolen moreenimuodostuma, joka 
sijaitsee Uskilan kylän pohjoispuolella, on eteläosastaan selkeän kumpumoreenityypin kohomuodon omaava 
suurmuoto, joka jatkuu melko tavanomaisena moreenikummukkona aluetta halkovan tien luoteispuolella. 
 
Inventoidun alueen tien eteläpuolisen osan moreenikumpujen rinteet ovat hyvin jyrkät ja muodostuman muoto 
avautuu hyvin etenkin eteläisen kummun laelle rakennetulle radiomastolle johtavalta tieltä puustonhakkuiden 
vuoksi. Lohkareisuus on eteläisen kummun laella runsaampaa, viidestä kymmeneen lohkaretta aarilla, kuin 
muualla, jossa lohkareisuus on noin yhdestä viiteen lohkaretta aarilla. Alueen kumpumoreenimuodostumien 
aines on yleensä hieman lajittuneempaa kuin normaalin pohjamoreenin. Muodostuman itäosasta 
maaperäkartoituksen yhteydessä otetun maanäytteen savespitoisuus on 0 % (Kielosto et al. 1988). 
 
Biologia 
Eteläisen mäen lakiosa on hakattu laajalti radiomaston ympäriltä ja nykyinen harvahko taimikko on noin 
viisimetristä koivikkoa, jossa sekapuuna on kuusta ja mäntyä. Taimikkoa peittää horsmikko, pienialaisesti 
vatukot ja kastikkalaikut. Mäen liepeille on jäänyt varttunutta riukumaista kuusikkoa, jota on paikoin 
harvennettu. Sekapuuna kasvaa paikoittain koivua. Aluskasvillisuus on mustikkaista ja varjoisimmissa kohdin 
sammaleista. Siellä täällä on myös vähän ruohoja kuten ketunleipää, sinivuokkoa, ahomansikkaa ja sormisaraa. 
Koivikoituneimmissa paikoissa kasvaa lisäksi runsaasti kastikkaa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Tykölänjärven ympäristö on topografialtaan vaihtelevaa moreenimaata, josta korkeimmat kalliomäet kohoavat 
kalliopaljastumina. Moreeni- ja kalliomäkien väliin jäävät tasaisemmat alueet ovat pääosin savikkoja, jotka ovat 
peltoina. Tykölänjärven kaakkoispuolella olevan kumpumoreenimuodostuman lähiympäristöä  luonnehtivat 
metsämaisema, muodostuman itäpuolella muuta ympäristöään korkeammalle kohoava Saukonvuori sekä 
Tykölänjärvi. Muodostuma hahmottuu hyvin ympäristöstään, mutta sen sisäinen maisema ei ole erityinen eikä 
sieltä avaudu ympäristöön maisemaa. Noin 400 metriä muodostumalta länsi-luoteeseen sijaitsee Tykölänjärven 
Natura-kohde (FI0349006), joka kuuluu myös Tykölänjärven lintuvesien suojeluohjelmaan (LVO040104). 
Tykölänjärven pohjoispuolella sijaitseva Pykälänvuori on valtakunnallisesti arvokas kallioalue (KAO040339). 
 
Kirjallisuutta 
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