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MARJOMÄKI LAMMI 

Tietokantatunnus: MOR-Y03-009 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni  
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2134 05 Alueen pinta-ala:  7,2 ha 
Korkeus: 120 m mpy Alueen suhteellinen korkeus:  30 m Muodon suhteellinen korkeus:  30 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Marjomäki sijaitsee Vähä-Evon kylässä Kuohijärven rannalla,  
 Tollikonlahden eteläpuolella. 
 
Geologia 
Marjomäki on tyypiltään iso kumpumoreenimuodostuma. Se sijaitsee II Salpausselän vyöhykkeen 
takamaastossa. Karttalehden 2134 05 läntisten harjujen, Kukkulamäen ja Ekonjärveltä Takaperän järvelle 
kulkevien hiekkamuodostumien reunoilla on muitakin paksuja moreenikerrostumia. Marjomäen muodostumalla 
ei ole tehty seismistä luotausta, mutta noin kaksi kilometriä alueelta etelään sijaitsevassa Terävämäessä moreenin 
kerrospaksuus on keskimäärin 10-12 metriä ja korkeimmissa kohdissa yli 30 metriä ja Lähteenmäessä 31,5 
metriä sekä mäen reunallakin vielä 16,5 metriä. Samoin läheisessä Takaperässä sijaitsevassa 
moreenimuodostumassa on ainesta paksuimmillaan 13,3 metriä (Kukkonen et al. 1984). 
 
Marjomäki kuuluu Lammin - Padasjoen kumpumoreenikenttään. Muodostuma on pyöreänmuotoinen, kahdesta 
kummusta muodostuva alue. Kumpujen keskeltä kulkee tie ja itäisen kumpareen läpi suurjännitesähkölinja. 
Itäisempi kumpare on pienempi kuin läntinen. Muodot ovat selkeät, hyvin kehittyneet ja niillä on selkeät, erittäin 
jyrkät rinteet. Etenkin läntisen kummun pohjoisrinne on lähes mahdotonta kulkea jyrkkyyden ja 
pintalohkareisuuden vuoksi. Pintalohkareisuus on läntisen kumpareen eteläosassa vähäistä, sen sijaan alueen 
pohjoisosassa on runsaasti lohkareita, yli 20 lohkaretta aarilla. Pintalohkareet ovat isoja, jopa yli 10 m3 
lohkareita. Itäisessä kummussa etelärinteen pintalohkareisuus on pienempi kuin laen ja pohjoisrinteen. Itäisen 
kummun itäosassa pintalohkareisuus on runsasta. Ylimmän rannan taso on alueella noin 140 metriä mpy. 
Muodostuman lakiosa on vapautunut jäätikön reunassa noin 20 metriä, ja alarinteet noin 50 metriä syvään veteen 
(Kukkonen et al. 1984). 
  
Biologia 
Mäkien laet on lähes kokonaan siemenpuu- tai suojuspuuhakattu (MT). Niiden aluskasvillisuus on kastikkaista. 
Mäen suuret kivilohkareet ovat sammaleisia ja paikoin niiden päällä kasvaa runsaasti kallioimarretta. Läntisen 
mäen pohjoisrinteelle on jätetty varttunutta kuusikkoa (MT, OMT). Sekapuuna kasvaa runsaasti haapaa. Järein 
yksilö on noin 60 cm:n paksuinen. Metsikössä ei ole lahopuita. Pensaista runsain on taikinamarja, mutta rinteellä 
kasvaa myös lehtokuusamaa. Kuusikossa mustikan lisäksi on runsaasti ketunleipää, vähemmässä määrin 
sinivuokkoa, kevätlinnunhernettä, sudenmarjaa ja lehtokuusamaa. Läntisen mäen voimalinjan alla kasvaa 
runsaasti puumaisia katajia. Voimalinjan itäpuolella on kapealti kasvatusmetsänä koivun sekaista kuusikkoa. Sen 
itäpuolella on lehtomaista haavikkoa (OMaT). Haavan runkoja metsikössä on yli sata ja niistä järeimmät ovat 35 
cm:n paksuisia. Etenkin pellonreunassa kasvaa koivuja. Aluskasvillisuus on ruohoista ja maapohja multaista. 
Valtalajina on mustikka, kastikka ja ketunleipä sekä sammalista metsäliekosammal. Haavikossa on myös harva 
nokkoskasvusto, sinivuokkoa, muutamia mustakonnamarjoja, lehto-orvokkia, kivikkoalvejuurta ja kalliokieloa 
sekä pensaista lehtokuusama ja tuomi. Lisäksi tavattiin muutama mäkilehtolustelaikku. 
  
Maisema ja muut arvot 
Alue hahmottuu itsenäisenä kohomuotona ympäristöstä jo kaukaa suhteellisen korkeutensa vuoksi. Ympäristöön 
ja Kuohijärvelle avautuu paikoitellen hyvin luonnonkaunis maisema kasvillisuuden salliessa. Sähköleikkauksen 
kohdalta aukeaa sekä Kuohijärvelle että etelään maisema. Sisäinen maisema ei ole erityinen, eikä se juuri 
vaihtele, vaan kummut ovat hyvinkin  yhtenäisiä. Kumpujen välinen tieleikkaus vähentää selkeästi maisemallista 
arvoa. Suojelualueita ei ole inventoidun muodostuman alueella, mutta noin 100 metriä länteen ja noin 500 metriä 
itään sijaitsee Riuttaharjun 1. luokan pohjavesialue (0440114) ja 500 metriä itään Ruosteenmäen 2. luokan 
pohjavesialue (0440115). 
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