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LUKIJALLE

TAMMELAN YLÄNKÖ sijaitsee pääosin lounaisen Kanta-Hämeen alueella, keskusalueena on 
Tammelan kunta. Ylänkö ulottuu lisäksi ympäröiviin maakuntiin, osin Uudenmaan, Varsi-
nais-Suomen ja Pirkanmaan puolelle. Aartolahti (1968) määritteli Tammelan ylängön maan-
tieteelliseksi kokonaisuudeksi, joka sijaitsee pääosin 100–140 metrin korkeudella merenpin-
nan yläpuolella. 

Järvien ja lampien täplittämät metsät ovat tyypillisintä ylänköä. Ympäröivät alueet ovat 
suurelta osin  alavampia savitasankoja. Muutama alavampi kiila 
ulottuu reunoilta ylänköseudun sisälle. Tammelan ylänkö sijait-
see alle 100 km etäisyydellä Suomen suurimmista kaupungeista, 
joista seudulle pääsee nopeasti jopa päiväretkille.

Perheelläni on ollut mökki Tammelan Letkulla jo yli 20 vuot-
ta, joten monet  ylängön hienot maisemat ja luontokohteet ovat 
tulleet minulle jo tutuiksi. Harrastan valokuvausta ja olen pereh-
tynyt varsinkin maisemakuvaukseen mökkialueellani. Heräsin 
miettimään, enkö voisi näyttää maisemia muillekin, varsinkin 
kun luontoelämykset ja retkeily ovat nykyään yhä suositumpia. 
Aloinkin sitten systemaattisesti vierailla monissa seudun vähem-

män tunnetuissa luontokohteissa valokuvaten ja keräten tietoja parin vuoden ajan. 
Luontoarvojen vaaliminen ja luonnonsuojelu tulivat nopeasti suureksi osaksi selvitystäni. 

Tavoitteinani ovat olleet Tammelan ylängön arvostuksen lisääminen monipuolisena luonto-
alueena, uusien retkeilykohteiden löytäminen ja esittely sekä kiinnostuksen herättäminen 
luonnonsuojeluun.

Haluan esitellä alueen hienoja luontokohteita, joista varsinkin Torronsuon ja Liesjärven 
kansallispuistot, Saaren kansanpuisto sekä Melkuttimen alue ovat jo varsin tunnettuja. Samal-
la yritän valottaa viimeisimmän jääkauden merkitystä maaperän ja maiseman muodostumi-
selle ja miten jääkausi on vaikuttanut alueen käyttöön tänäkin päivänä. 

Viimeisin jääkausi ja sen jälkeiset järvi- ja merivaiheet ovat pitkälti sanelleet sen, minne 
sopivat metsät ja minne peltoalueet. Jääkausi on luonut Tammelan ylängölle myös puitteet, 
jotka tarjoavat useita mahdollisuuksia toimenpiteille luonnonsuojelun hyväksi. Seudulla on 
tehty lukuisia luontokartoituksia ja niihin nojautuvia suojelutoimenpiteitä. Yritän tässä kirjas-
sa valottaa edes osaa niistä. Käyttämäni aineisto löytyy kirjan lopun lähdeluettelosta.

Asukkaat ja mökkiläisetkin voivat tehdä paljon luonnon hyväksi, joten toivon, että kirjani 
innostaa lukijoita tekemään vapaaehtoisesti luonnonsuojelutoimenpiteitä esimerkkien poh-
jalta. Kyse ei ole pelkästään jätevesistä tai kierrätyksestä, helppoja keinoja esimerkiksi luon-
non monimuotoisuuden lisäämiseksi löytyy useita. 

Esimerkiksi lukuisat hyönteiset ovat riippuvaisia lahopuusta, jota voi jättää sopiviin paik-
koihin tontilleen tai kaivaa kosteaan maahan pieniä syvänteitä sammakoiden ja lintujen ilok-
si. Kuivaan hiekkamaahan voi kylvää harjuilla viihtyvien luonnonkasvien siemeniä. Monet 
näistä kasveista ovat perhosten toukkien ravintokasveja. Pyrin muokkaamaan omaakin mök-
kitonttiani luonnonsuojelijan innolla, ehkäpä liito-oravakin löytää tontiltani sopivia ruokai-
lupuita tulevaisuudessa. Lähin reviiri on vain parin–kolmensadan metrin päässä mökistäni. 

Esittelen Tammelan ylängön kohteita, jotka itse koen mieluisimmiksi. Oma mökkini on 
toiminut tukikohtanani, josta olen lähtenyt liikkeelle eri suuntiin  ylänköseudulle. Olen myös 
oppinut arvostamaan rannastani avautuvia maisemia metsien ympäröimälle Valajärvelle, 
joka näyttää olevan myös monien vesilintujen suosiossa. Aika monena aamuna olen herännyt 
tunti ennen auringonnousua ja käynyt tarkistamassa tuvan ikkunasta, miltä järvellä näyttää. 
Näytös on joka aamu erilainen!

Paula Raivio
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JOHDANTO

HELSINGIN YLIOPISTON maantieteen emeritusprofessori Toive Aartolahti on määritellyt, että 
Tammelan ylängön ulkorajat sijaitsevat linjojen Karkkila–Hyvinkää–Riihimäki–Hämeen-
linna–Toijala–Urjala–Humppila–Jokioinen–Somero–Karkkila välillä. Näiden ulkorajojen si- 
säpuolista, suurelta osin 100–140 metrin korkeudella nykyisestä merenpinnasta sijaitsevaa 
maantieteellistä aluetta kutsutaan siten tässä kirjassa Tammelan ylängöksi. 

Näin määritellen Tammelan ylänköön sisältyy Hämeen järviylängöksi kutsuttu alue, joka 
rajataan monessa kartassa Kanta-Hämeen etelärajaa mukaillen. Tammelan ylänkö ulottuu 
kuitenkin maantieteellisesti etelämmäksi, pohjoisemmaksi ja lännemmäksi – Kolmannen ja 
Toisen Salpausselän yli ja lähes kiinni Ensimmäiseen Salpausselkään asti Hyvinkäälle.

Olen sisällyttänyt kirjaani myös muutamia, mielestäni merkittäviä kohteita kuten Tamme-
lan Pyhäjärvi ja Kuivajärvi, jotka sijaitsevat hieman alle 100 m korkeudella nykyisen meren-
pinnan yläpuolella (mpy) sekä yksittäisiä kohteita ylängön ulkorajojen tuntumasta.

Ympäristöministeriössä on puolestaan tehty ehdotus maisemamaakuntajaosta, jossa Hä-
meen viljely- ja järvimaan maisemamaakuntaan kuuluu mm. Tammelan ylänköseutu, joka 
vastaa melko hyvin Aartolahden määrittelemää Tammelan ylänköä. Alueet eivät kuitenkaan 
ole täsmälleen samoja, joten en rajaa kovin tarkkaan aluetta, jota esittelen tässä kirjassa Tam-
melan ylänkönä. 

Aartolahden määrittelemät Tammelan ylängön ulkorajat on merkitty mustalla 
katkoviivalla. Ympäristöministeriön työryhmä on puolestaan tehnyt ehdotuksen 
maisemamaakuntajaosta, jonka mukainen Tammelan ylänköseutu kuvataan 
sinisellä viivalla. Lähteet: Aartolahti (1968); SYKE, maisemamaakuntajako; MML, peruskartta.
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Tammelan ylänkö on merkitty katkoviivalla. Alue on sitä korkeampaa mitä punaisempana kohta näkyy kartalla. 
Vastaavasti matalimmat alueet näkyvät sinisinä.  
Lähteet MML ja GTK, visualisoija Jukka-Pekka Palmu.

Suomessa on ollut useita jäätiköitymisiä vuosimiljoonien aikana, mutta näistä viimeisin on 
jättänyt selkeimmät muodostumat maankamaraamme. Maisema on syntynyt suurelta osin 
jäätiköitymisen loppuvaiheessa, jolloin muodostuivat jopa maailmanluokassa merkittävät, 
Salpausseliksi nimetyt reunamuodostumat. Tammelan ylängöllä esiintyy rinnakkain Toinen 
ja Kolmas Salpausselkä. Ensimmäinen Salpausselkä jää hieman ylänköseudun kaakkoisim-
man nurkan ulkopuolelle.

Suurin osa Tammelan ylängön alueesta muodostuu karuista moreeni- ja hiekkamuodostu-
mista sekä kallioalueista. Pieniä ja keskikokoisia järviä on runsaasti. Jonkin verran varsinkin 
seudun länsi- ja itäreunoilla esiintyy hyvin hienojakoisia, savesta tai hiesusta kerrostuneita 
alueita, joista suuri osa ei kuulu varsinaiseen ylänköön. Tasankomaiset seudut ovat muodos-
tuneet matalammille alueille ja rauhalliseen veteen hiljalleen kerrostumalla. Hienojakoiset 
maalajit soveltuvat pelloiksi, joten näillä alueilla on eniten maanviljelystä.

Moreenimaat eivät sovellu viljelykseen kivisyytensä takia, mutta ne ovat erinomaisia met-
säalueita. Tästä syystä Tammelan ylänkö muodostuu suureksi osaksi laajoista, metsäisistä alu-
eista, joita pienehköt järvet ja lammet täplittävät.

Elottoman luonnon monimuotoisuus eli geodiversiteetti tarkoittaa kallioperän ja maaperän 
muodostumien sekä vesistöjen vaihtelua. Geodiversiteetti on se perusta, jolle elollisen luon-
non monimuotoisuus eli biodiversiteetti rakentuu. Maaperän muodostumat ovat moninaisia 
Tammelan ylängöllä, ja vaihteleva geodiversiteetti luokin pohjan maiseman monimuotoisuu-
delle ja biodiversiteetille. Onhan esimerkiksi hiekkainen, mäntyä kasvava harju erilainen eli-
nympäristö kuin moreenipohjainen kuusikko.

Maisema on kokonaisuus, kun sitä katselee. Kokonaisuus muodostuu kuitenkin osasista 
tai elementeistä, joita voi tarkastella myös erikseen. Olen tässä kirjassa pilkkonut maisemaa 
elementeiksi kuten järvet, suot, metsät ja kuvaillut sekä esitellyt joitakin esimerkkejä niistä 
omissa kappaleissaan. 
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Maaperä Tammelan ylängön alueelta (musta katkoviiva), maisemamaakunnan mukaiset rajat on merkitty sinisellä viivalla. Maalajit 
pääpiirteissään: kalliopaljastumat (punainen), moreenit (beige ja ruskea), hiekka ja sora (vihreät), turve (harmaa) sekä savet ja 
hiesut (siniset), järvet (valkeat). Lähteet SYKE, maisemamaakuntajako; GTK, maaperäkartta 1:1 000 000; MML, peruskartta.

Kukin maisemaelementti pitää sisällään paljon muutakin kuin sen, miltä se näyttää. Miten 
osanen on syntynyt ja kehittynyt nykyisenlaiseksi, ja minkälainen on sen rakenne. Miten ih-
minen on käyttänyt hyväkseen maiseman eri osasia, entä mikä on niiden nykyinen kunto ja 
luonnontilaisuus. Miten ihminen pyrkii suojelemaan näitä maiseman eri elementtejä. Suoje-
luakin käsitellään eri teemoin, esimerkiksi vesiensuojelu, harjujensuojelu, rantojensuojelu ja 
uhanalaisten kasvien suojelu.

Miksi minua kiinnostaa Tammelan ylänkö paitsi mökkeilyn kannalta? Siksi, että ylänkö-
seutu oli ensimmäinen laajempi maa-alue, jolla eteläinen Suomi alkoi muodostua jäätikön 
sulaessa ja maanpinnan kohotessa. Olen ammatiltani geologi ja olen innoissani siitä, että 
ylänköseudulla on yhä edelleen nähtävissä lukuisia jääkauden rakentamia muodostumia, 
vaikkakin ne ovat nykyisin kasvillisuuden peitossa. 

Haluan kertoa muillekin, miten Tammelan ylängön maisema on syntynyt ja mitä eri tyyp-
piset muodostumat kertovat jääkauden tapahtumista. Ymmärtämällä muodostumien syntyä 
voi tehdä retkiä vastaaviin luontokohteisiin ja parhaimmillaan lukea luontoa kuin avointa 
kirjaa!

Tietoa löytyy valtavasti, eikä tämä teos pyri olemaan täydellinen läpileikkaus Tammelan 
ylängön luonnosta. Paljon tietoa on varmasti jäänyt huomaamatta ja olen myös karsinut tie-
toa ja tuonut itselleni tärkeitä teemoja esiin. Niitä ovat luonnonmuodostumat, elottoman ja 
elollisen luonnon suojeleminen ja miten ihminen voi elää sopusoinnussa luonnon kanssa 
sekä edistää luonnon ja samalla ihmistenkin hyvinvointia.

Tämä kirja ei ole tieteellinen julkaisu, vaikka esitän myös omia tulkintojani näkemykseni 
pohjalta. Tarkempaa tieteellistä tietoa löytyy esimerkiksi niistä julkaisuista, jotka löytyvät kir-
jan lopun lähdeluettelosta.
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KAUNIIT LUONNONMAISEMAT vetävät puoleensa, ja luonnossa viihtyvät etsivät niitä retkillään. Ko-
meat maisemat sykähdyttävät, voimauttavat ja lisäävät ihmisten hyvinvointia samalla paran-
taen luontoalueiden virkistysarvoa. Maisema on vetovoimatekijä, joka saa palaamaan aina 
uudestaan samalle paikalle.

Mistä vaikuttavia maisemia voi löytää? Maisema voi olla jo ennestään tunnettu kulttuu-
ri- tai luonnonmaisema, mutta miellyttäviä maisemia voi kuka tahansa löytää kulkemalla 
luonnossa ja havainnoimalla ympäristöään. Tammelan ylängön valtakunnallisesti arvokkaita 
maisema-alueita on esitelty kappaleessa Alueen asutus, koska näillä maisema-alueilla on kult-
tuurihistoriallista arvoa.

Maisemia voi luokitella esimerkiksi kauko- tai lähimaisemiksi. Näkymät riippuvat siitä, 
kuinka avointa ympäristössä on. Kaukomaisemina ihaillaan avaria näkymiä vesistöjen ran-
nalta tai korkealta mäeltä. Lähimaisema voi olla huomattavan pieni ja rajattu alue, jonka si-
sään tai reunalle pitää mennä, että se on ylipäätään mahdollista nähdä. 

Monesti miellyttävä lähimaisema voi olla merkittävä paitsi sisäisen maisemansa myös 
muusta alueesta jollain tavalla poikkeavan elinympäristönsä takia. Nämä pienialaiset elinym-
päristöt voivat olla erityisen tärkeitä lukuisten eliöiden selviytymisen kannalta. Niissä voi olla 
esimerkiksi eri-ikäistä lahopuuta sadoille hyönteisille, joista monet saattavat olla uhanalaisia. 
Linnuille ja muille pieneläimille löytyy suojaisia pesäpaikkoja tai kasvusto voi olla lajistoltaan 
rikasta.

Kaukaisempia luonnonmaisemia voi ihailla korkeilta paikoilta tai alavammilta alueilta ku-
ten rannoilta, joista näkymät avautuvat. Monet kunnat houkuttelevat kauniilla maisemilla 
ja tapahtumilla matkailijoita alueilleen, mikä samalla hyödyttää paikallisia yrityksiä. Tunne-
tuimpia hienoja maisemia esitellään, mutta potentiaalisia kohteita voisi löytyä enemmänkin. 

Tammelan ylänkö ei ole geomorfologinen kokonaisuus, vaan se vaihtelee toisaalta Salpaus-
selkä-vyöhykkeen, toisaalta taas Järvi-Suomen vaihtelevan kallioperäreliefin alueella. Ylänkö 
kohoaa selvästi ympäristöstään, korkeus vaihtelee yleensä 100–140 m välillä mpy. 

Tammelan–Lopen linjalla on joitakin itä-länsisuuntaisia painanteita, jotka jakavat alueen 
lähes kahtia. Pohjoisosa on yhtenäisempi ja nousee tasaisemmin keskustaansa kohti. Siellä 
useiden seutujen korkeus on yli 160 m, ja alueiden pikkujärvet ovat yli 140 m mpy. Eteläisem-
pää puoliskoa pilkkovat laaksot useampiin, keskenään lähes yhtä korkeisiin alueisiin.

MITEN LÖYDÄT PARHAAT MAISEMAT


