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IHAMÄKI - JALOKALLIO FORSSA 

Tietokantatunnus: MOR-Y03-054 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2113 09 Alueen pinta-ala: 81,5 ha 
Korkeus: 147 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 18 m Muodon suhteellinen korkeus: 18 m 

Moreenimuodostuman sijainti:  Ihamäen - Jalokallion drumliinit sijaitsevat Forssassa, Forssa - 
Urjala tieltä itään, Kokonjärven eteläpuolella. 

Geologia 
Ihamäen - Jalokallion drumliinit sijaitsevat Tammelan ylängön luoteisosassa. Ne kuuluvat Kokonjärven -
Koijärven seudun drumliinialueeseen, joka on osa Hämeen (Punkalaitumen - Lopen) drumliinikenttää. 
Drumliinien maastotarkistukset tehtiin pääasiassa Ihamäen ja Jalokallion selänteistä. Alueen drumliinit ovat 
hyvin suuntautuneita luoteesta kaakkoon alueella vallinneen mannerjäätikön virtaussuunnan mukaisesti. 
Ylimmän rannan taso on seudulla noin 140 metriä mpy. Drumliinit ovat 400 – 500 metriä pitkiä ja leveydeltään 
noin 100 metriä. Ihamäellä maapeitteen paksuudeksi on maaperäkartoituksen yhteydessä tehdyllä seismisellä 
luotauksella mitattu 10 metriä. Ihamäen eteläreunalla on merkkejä vanhoista rantaterasseista ja rinne laskee 
portaittaisesti muodostuman juurella kulkevaan ojaan. 
 
Biologia 
Ihamäen länsi- ja keskiosat ovat tuoretta kangasta, kaakkoiskulmasta löytyy lehtomaista kangasta ja tuoretta 
lehtoa. Itäosassa on laajahko vanha pihapiiri, jossa kasvaa runsaasti suurruohoja. Pohjoisreunalla kasvaa 
varttuvaa kuusta ja koivua ja kenttäkerroksesta löytyy lehtomaista kasvillisuutta. Ihamäellä on nuorta puustoa. 
Nuorta varttuvaa metsää löytyy etelärinteen länsiosasta, vanhasta pihapiiristä sekä pohjoisrajalta. Hiukan 
vanhempaa, varttuvaa metsää löytyy muodostuman kaakkois- ja länsiosista. Kaakkoiskulmassa on lisäksi pieni 
kaistale varttunutta kuusikkoa. Kasvillisuus on muodostuman itäosassa keskimääräistä ravinteisempaa. Metsän 
hakkuut ovat vähentäneet kasvillisuuden luonnontilaisuutta. 
 
Jalokallion drumliineilla on runsaasti tuoretta lehtoa. Soreahiirenporrasvaltaista saniaislehtoa on pieni alue 
drumliinien välisessä puropainanteessa. Tuoretta kangasta löytyy drumliinien länsiosien kallioisilta alueilta, 
läntisemmän drumliinin etelärinteen keskiosista sekä itäisemmän drumliinin etelärinteestä, jossa on myös 
lehtomaista kangasta. Puusto on vaihtelevan ikäistä. Varttuvaa metsää on läntisemmän drumliinin etelärinteen 
länsi- ja itäpäässä sekä itäisemmän drumliinin länsi- ja itäosissa. Varttuneempaa puustoa löytyy läntisemmän 
drumliinin pohjoisrinteestä sekä itäisemmän drumliinin keskiosista. Drumliinien välisessä painanteessa oleva 
puro muuttuu kaakkoisosassa luhtaiseksi tasanteeksi. Kummankin drumliinin länsiosissa on kalliopintaa, joissa 
molemmissa on seinäsammalvaltaista kasvillisuutta.  
 
Maisema ja muut arvot 
Kokonjärven ympäristössä on runsaasti suo- ja kosteikkoalueita, joista merkittävin on järven eteläpuolella 
sijaitseva Koijärvi. Alueen savikot ovat pääosin peltoina. Kaakko-luodesuuntaiset pitkittäisharjut, kallion 
vastasivun drumliinit sekä paikoin melko jyrkät kalliot tuovat alueen maiseman topografiaan vaihtelua. 
Kokonjärven rannoilla on jonkin verran loma-asutusta. Alueen drumliinit erottuvat ympäristöstään hyvin. 
Ihamäen jyrkkä, kallioinen luoteispää rajautuu peltoon, lounaisosassa on kosteikkoa. Muuten muodostumaa 
ympäröi hakkuuaukea. Luoteispäässä tiheä kuusikko ja kaakkoisosassa taimikko heikentävät näkyvyyttä 
muodostuman sisällä. Alueen läpi kulkee Kokonjärven rantaan menevä tie. Kaakkoisosassa on asuintalon 
perustukset ja vanhaa piha-aluetta. Jalokallion drumliinien muoto on hyvin selvä selänteiden päällä. Luoteispään 
kallio nousee loivahkosti ja kaakkoispään häntä laskee tasaisesti. Jalokallion eteläpuolella kulkee tie, josta 
muodostumat lähtevät nousemaan jyrkästi. Jalokallion läntisemmän drumliinin laella on pelto, johon kulkee 
kaksi peltotietä. Drumliinin luoteispäässä on vanha mittaustorni. Muodostumien eteläpuolella sijaitsee Koijärven 
Natura-kohde (FI0302001), joka kuuluu myös Koijärven lintuvesien suojeluohjelmaan (LVO040087). Noin 
kilometri muodostumien itäpuolella sijaitsee Rämsänkulman 3.luokan pohjavesialue (0406152). 


