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YLIMMÄISENJÄRVEN MUINAISRANTA
Tietokantatunnus: TUU-01-011

Pinta-ala: 5,3
Korkeus: 135
Alueen suhteellinen korkeus: 15

Geologia
Hiiskulan alue sijoittuu I ja II Salpausselän väliseen maastoon. Hiiskulan alueen korkeimmat kumpareet (152 - 153 
metriä mpy) sijaitsevat Palokankaan kumpumoreenikentällä ja Kivimäen harjumuodostuman laella. Nämä alueet ovat 
ulottuneet ylimmän rannan yläpuolelle. Sitä vastoin muiden laajojen harjumuodostumien korkeimmat selänteet (145 - 
147 metriä mpy), kuten Hiiskulannummella kerrostuivat juuri ja juuri ylimmän rannan tasoon. Pinnanmuodoiltaan 
hyvin vaihtelevan Hiiskulan alueen suhteelliset korkeuserot ovat yleensä 20 - 40 metrin luokkaa ja parhaimmillaankin 
vain 55 metriä, kuten Palokankaan ja Ylimmäisen (97,7 metriä) järven välinen korkeusero. Kun Baltian jääjärvi 
suhteellisen lyhyessä ajassa laski Yoldiameren tasoon, niin rantavoimat kuluttivat ja kuljettivat merenpinnan 
yläpuolelle kohonnutta vedenkyllästämää harjuainesta. Yoldiameren myöhempien vaiheiden rantavoimat muokkasivat 
edelleen rantakerrostumia. Näiden Itämeren vaiheiden aikana syntyivät selvimmät rantatörmät ja Ylimmäisen 
pohjoisrinteen komea kivikkovyö. Se on noin 800 metriä pitkä, 30 metriä leveä muinaisrannan kivikkovyö, joka on 
muodostunut Hiiskulannummen harjumuodostuman etelärinteelle noin 120 - 135 metrin korkeustasolle. Ylimmäisen 
muinaisranta on alustansa korkokuvasta johtuen erittäin jyrkkä, ja niin runsaslohkareinen, ettei kasvillisuus ole 
pystynyt juurtumaan tiheimmän kivikkovyön kohdalle. Lohkareiden halkaisija on noin 30 - 40 cm (Haavisto-
Hyvärinen et al. 1990).

Biologia
Kivikon lohkareet ovat rinteen yläosassa pienempiä kuin alaosassa, jossa on kivien välisiä onkaloita ja omanlaista 
lajistoa. Paahteisella yläosalla kivikkoa vallitsevat tinajäkälät, karttajäkälät ja runsaina ovat niittykiventiera sekä useat 
muut karujen alustojen jäkälät. Lohkareiden välissä on torvijäkäliä kuten silotorvijäkälää. Sammalista runsaimpia ovat 
kivi- ja kalliotierasammal, isokorallisammal sekä kalliokarstasammal. Alaosan lohkareilla on runsaasti kaarrekarvetta 
ja varjoreunoilla poronjäkälät. Viileähköissä onkaloissa viihtyvät kolokiiltosammal, hiirenhäntäsammal, jäkälistä 
rikkiruskeinen ja seinäsuomujäkälä, joka on tavallisesti puiden epifyytti. Poronjäkälät ja kallioisokarve vallitsevat 
metsäisimmillä ja karikkeisimmilla kivikoilla. Sammalista niillä yleisimpiä ovat kiviharmosammal, kiviturkkisammal, 
kivikynsisammal ja tavalliset metsäsammalet.

Kivikon yläpuolella on nuorta, tiheää kasvatusmännikköä seassa koivua sekä välipuuna kuusta. Kenttäkerroksessa on 
mustikka-kielolaikkuja sekä kastikkaa. Paikoin on jätetty paksuhkoja kilpikaarnamäntyjä. Alaosassa on tiheää 
kuivahkon kankaan nuorta kuusikkoa tai kuusitaimikkoa. Varvikko on varjostuksen takia niukkaa. Kivikon reunalla 
kasvaa jokunen puumainen pihlaja.

Länsiosan lähteen yläpuoli on luonnontilaista, alapuoli ojitettua metsämaata. Lähteessä ei ole selvää silmäkettä, vaan 
rinteestä juoksee suoraan puro. Puroa varjostaa tiheä kuusi-haapasekametsä ja muutama alle kolmemetrinen lehmus. 
Lähdepuron kasvillisuus on oligo-mesotrofista. Puron lajisto on aika niukkaa mm. lettolehväsammalta ja puron 
vierustalla kasvaa mm. suokelttoa, korpi-imarretta ja metsäalvejuurta.

Maisema ja muut arvot
Ylimmäisen muinaisrannan kivivyö ei erotu kasvillisuudesta johtuen sen pohjoispuolella kulkevalle paikallistielle, 
mutta sen sijaan se erottuu jopa Ylimmäisen järven toiselle puolelle pitkänä ja korkeana kivivyönä. Tiheän 
kasvillisuuden ympäröimällä ydinalueella muinaisranta erottuu vaikuttavana, kasvillisuudesta vapaana olevana 
jyrkkänä rinteenä. Kivivyöltä näkyy kaunis järvimaisema, mutta itse kohde on melko yksitoikkoinen. Lähiympäristöä 
luonnehtivat Ylimmäisen järven ranta ja järven pohjoispuolen korkeat harju- ja kallioalueet.

Sijainti: Ylimmäisen muinaisranta sijaitsee Vihdin Hiiskulassa Ylimmäisenjärven pohjoisrannalla.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 15 m
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