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VELLINGINMÄKI YPÄJÄ 

Tietokantatunnus MOR-Y03-064 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2111 10 Alueen pinta-ala: 7,5 ha 
Korkeus: 100 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Vellinginmäki sijaitsee Ypäjällä, Kuusjoen itäpuolella. 

Geologia 
Vellinginmäen drumliini sijaitsee Tammelan ylängön länsipuolella. Selänteen suunta noudattaa jäätikön 
viimeisen vaiheen virtauksen suuntaa, joka alueella oli länsiluoteesta itäkaakkoon. Drumliini syntyi 
drumlinisaatiossa, kun jäätikön reunan vähitellen vetäytyessä mannerjäätikön alla kerrostui pohjamoreenia, joka 
paikoin muodostaa virtaviivaisia, jäätikön virtauksen suuntaisia selänteitä. Muodostuma kuuluu Punkalaitumen - 
Lopen drumliinikenttään. Mannerjäätikön peräännyttyä alue jäi Yoldiameren alle, ylin ranta on noin 150 metriä 
nykyisen merenpinnan yläpuolella (Kukkonen et al. 1993; 1998).  
 
Vellinginmäki on luode-kaakkosuuntainen neulamainen drumliini, joka kuuluu osana alueen selkeätä 
drumlinisaatiota. Drumliini on pituudeltaan 1,1 kilometriä. Leveydeltään muodostuma on vain noin 50 - 60 
metriä, koska drumliinista on vain harjanne näkyvissä, reunaosat ovat savikon alla. Drumliinin distaaliosan 
kärjessä, josta rinteet laskevat jyrkähkösti, on kallio.  
 
Biologia 
Muodostuma on tuoretta kangasta, jonka reuna-alueilla on pieniä laikkuja lehtomaista kasvillisuutta. Näistä 
laikuista löytyy mm. nuokkuhelmikkää, metsäkurjenpolvea, käenkaalia, sormisaraa, ahomansikkaa, lillukkaa ja 
taikinamarjaa. Muodostuman puusto on pääasiassa nuorta, varttuvaa istutusmännikköä, jossa kasvaa paikoin 
runsaasti koivua ja jonkin verran katajaa. Alueen keskiosasta löytyy kalliopintaa, jolla kasvaa pääasiassa 
kivikynsisammalta ja seinäsammalta, joskin alueella on myös pieniä poronjäkäläkasvustoja. Muodostuman 
eteläreunalta löytyy pienialainen varttuva kuusikko, jossa on niukasti käenkaalia. Pohjoisreunalla on pieni 
lehtipuuvaltainen alue, jossa kasvaa harmaaleppää, koivua ja haapaa sekä kenttäkerroksessa lehtomaista 
kasvillisuutta. Muodostuman luoteisosa on järeää, varttuvaa kuusikkoa, jota on todennäköisesti joskus 
laidunnettu. Kaakkoiskärjessä on pieni alue varttunutta kuusikkoa. Alueen keskiosassa on joutomaakasoja, joissa 
kasvaa niille tyypillistä lajistoa mm. timoteitä, juolavehnää, pihasauniota, peltosauniota, jauhosavikkaa, 
peltovalvattia, ukontatarta, pihatatarta ja peltoukonnaurista. Vellinginmäen kasvillisuus on hyvin tavallista ja sen 
luonnontilaisuus vähäistä. 
 
Maisema ja muut arvot  
Loimijoki ja sen sivujoet ja -ojat kulkevat alueen halki. Jokilaaksojen savikot ovat pääosin peltoina. Moreenin 
verhoamat kalliomäet kohoavat tasaisesta savikosta siellä täällä ja asutus on keskittynyt näiden mäkien 
tuntumaan. Vellinginmäki on selkeä savikosta kohoava neulamainen selänne. Sen eteläisempi rinne on melko 
jyrkkä, pohjoisosa laskee hieman loivemmin ympäröivään peltoalueeseen. Sisäinen maisema ei ole erityinen. 
Drumliinin häntäosassa kulkee selänteen suuntainen tie, josta drumliinin muoto tulee hyvin esiin. Ympäristöön ei 
avaudu erityistä maisemaa puuston estäessä näkymän. Noin kaksi kilomteriä muodostumalta luoteeseen, 
Kankaanharjun länsi- ja lounaispuolella, sijaitsee Mannistenkangas, joka on valtakunnallisesti arvokas kallioalue 
(KAO020310). 
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