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HYVINKÄÄ, MÄNTSÄLÄ, TUUSULA

Tietokantatunnus

MOR-Y01-012

Arvoluokka:

4

Korkeus:

119 m mpy

Muodostumatyyppi: Vastasivun drumliini

Karttalehti: 2044 04
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala: 104,9 ha
42 m

Muodon suhteellinen korkeus: 42 m

Ullamäki sijaitsee Mäntsälän, Hyvinkään ja Tuusulan rajalla.

Geologia
Ullamäen vastasivun drumliini sijaitsee kalliomäen luoteisella sivulla eli mannerjäätikön liikesuuntaan nähden
sen vastasivulla. Vastasivun drumliineja tavataan Suomessa pääasiassa lounaisimmassa osassa maata ja paikoin
eteläisellä rannikolla. Ullamäki on seudulla ainoa tunnettu vastasivun drumliini. Lähin saman tyyppinen mutta
muodoltaan kehittymättömämpi moreenimuodostuma on Vuosaaressa Helsingissä. Ullamäki edustaa harvinaista
ja seudullisesti ainutlaatuista muodostumatyyppiä. Maapeitteen paksuus on seismisten luotausten perusteella
kohteen drumliiniosan keskiosassa 15-16 metriä, josta on ylin 1,5-2 metriä rantakerrostumahiekkaa ja siitä
alaspäin pohjavedenpinnan alla olevan moreenin osuus 11-12 metriä. Drumliini on muodoltaan selkeä ja
symmetrinen sekä hyvin kehittynyt tyyppinsä edustaja. Selänteen itäreunalla muodostuman liepeen päällä on
ryhmä reunamoreenivalleja, joista rajauksen sisälle on otettu kaksi vallia. Vallit ovat syntyneet jäätikön reunassa
jäätikön perääntymisen ja sulamisen viimeisessä vaiheessa.
Muodostuma on maankohoamisen seurauksena noussut vedenpinnan alta viimeistään Yoldia-vaiheen alussa,
mahdollisesti jo Baltian jääjärven aikana. Muodostuman ylimmän rannan taso on potentiaalisesti Baltian
jääjärven ns. g-vaiheen aikainen, joka on alueella mahdollisesti 115-120 metriä nykyisen merenpinnan
yläpuolella. Muodostumassa on rantakerrostumia. Kivikkoinen rantavalli on moreeniosan laella, korkeustasossa
105-110 metriä mpy. Pohjoisrinteessä on laajalla alalla 1-2 m paksu hiekkainen rantakerrostuma. Myös laen
kallioalueen luoteisreuna on rajattu moreenimuodostumaan mukaan, koska kallioperän kohomuoto on tämän
drumliinityypin synnyssä ratkaiseva tekijä.
Biologia
Ullamäkeä hallitsevat eri-ikäiset tuoreet ja lehtomaiset metsät. Selänteen luoteisosassa on myös kuivahkoa
männikköä ja laella kasvaa kanervaista, nuorta kalliomännikköä. Alueen kasvillisuus on tavanomaista.
Maininnanarvoisia lajeja ovat metsälehmus, vaahtera, koiranheisi, sinivuokko ja kevätlinnunherne. Lehmusta
kasvaa pensasmaisena läntisen rinteen varttuneessa, tuoreessa kuusikossa ja runkomaisena koillisrinteessä.
Laesta koilliseen oleva rinneosuus on ylipäätään hieman rehevämpää, lehtomaista, kasvatusmetsävaiheen kuusilehtipuusekametsää. Laen ympärillä puusto on nuorta mäntytaimikkoa. Kalliopaljastumien kuluneilla kohdilla
on kalliotierasammalen ja kulumattomilla kohdilla karuille kallioalueille tyypillisiä poronjäkälien luonnehtimia
kasviyhteisöjä. Kalliolla kasvaa on myös kalliohatikkaa ja laen etelä–lounaisrinteessä mäkitervakkoa. Matalien
pystykalliopintojen sekä laen länsipuolisen muinaisrantakivikon kasvilajisto on karua ja yksipuolista.
Maisema ja muut arvot
Ullamäki hahmottuu ympäristöstään heikosti. Selänne rajautuu itäpuolella puustoiseen suohon. Pohjoiskärkeä
ympäröivät pellot. Maisemallisesti edustavinta alueella ovat ympäristöön avautuvat maisemat. Miellyttävänä
pienkohteena on laen länsipuolinen, portaina laskeva kallionyppylä, jossa on säilynyt vanhaa puustoa ja joitakin
kilpikaarnaisía mäntyjä. Muodostuman länsiosa kuuluu 3. luokan pohjavesialueeseen (0185853) ja lounaisosa
rajautuu 1. luokan pohjavesialueeseen (0185852). Noin 700 metriä muodostumasta länteen on Naturakohde
(FI0100045), Keravanjoen lehdot (YSA013100).

