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MUSTIKKAMÄKI KALVOLA 

Tietokantatunnus MOR-Y03-047 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenityypin suurmuoto 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2114 10 Alueen pinta-ala: 13,5 ha 
Korkeus: 121 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 20 m Muodon suhteellinen korkeus:    20 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Mustikkamäki sijaitsee Kalvolan Vehkojan kylässä, noin kaksi  
 kilometriä Ohtisen kylältä pohjoisluoteeseen. 
 
Geologia 
Mustikkamäen moreenimuodostuma kuuluu Kalvolan-Hämeenlinnan seudulla todettuun isojen 
kumpumoreenimuodostumien tyyppiin, jonka oletetaan syntyneen subglasiaalisesti eli mannerjäätikön alla.  
Muodostuma sijaitsee Tammelan ylängön pohjoispäässä, pohjoiseen aukeavan laaksoalueen pohjalla.  
Mustikkamäki kuuluu Kalvolan - Rengon kumpumoreenikenttään. Mustikkamäki on vapautunut mannerjäätikön 
alta kokonaan subakvaattisesti eli on jäänyt jäätikön peräännyttyä vedenpinnan alle. Yoldia-merivaiheen 
ylimmän rannan taso on alueella noin 140 metriä nykyisen merenpinnan alapuolella, joten Mustikkamäki on 
lakiosastaankin vapautunut suhteellisen syvälle vedenpinnan alle, noin 20 metrin syvyyteen. Alaosat ovat 
vastaavasti vapautuneet noin 40 metriä syvään veteen. Mustikkamäen kumpumoreenimuodostuma on korkea ja 
tasalakinen. Sen laella Muodostuman pohjois- ja länsiosat ovat jyrkkärinteisiä. Sen laella on loivaa matalaa 
kumpareikkoa ja selänteitä, jonka korkeus on metristä kahteen metriin. Pintalohkareisuus on kohteessa runsasta, 
keskimäärin yli 10 lohkaretta aarilla. Etenkin pohjoisosassa lohkareisuus on erittäin runsasta, yli 20, alueen 
eteläosassa lohkareisuus on pienempi, 1-5, osin 5-10. Lohkareet ovat pyöreitä ja isoja, kooltaan pohjoisosassa 1 
m3 luokkaa tai suurempia. Alueella ei ole leikkauksia. 
  
Biologia 
Mäen liepeet ovat pääosin tuoretta kangasta (MT) ja paikoin sitä rehevämpää lehtomaista kangasta (OMT). 
Laella on hieman vanhaa kasvatusmetsävaiheen männikköä (VT). Sen aluspuusto on hakattu. Pohjoisosassa 
kasvaa varttunutta männikköä, joka vaihettuu alarinteessä kuusikoksi. Aivan rinteen tyvellä on lehtomaisia 
laikkuja. Laikuissa kasvaa runsaasti ketunleipää. Paikoin rinteen tyvellä on myös muutama järeämpi pitkälle 
lahonnut maapuukuusi. Muuten lahopuut alueelta puuttuvat. Lounaisosa on hakattu ja rinteessä kasvaa 
harvakseltaan siemenpuumäntyjä sekä tiheä koivuvesaikko. Taimikko muuttuu ylempänä mäntyvaltaiseksi ja 
jatkuu mäen poikki etelä–pohjoissuuntaisesti. Aivan alueen kaakkoisrajalla on umpeenkasvava niitty, joka on 
hiljattain istutettu kuuselle. Luontaisesti niitylle on kasvanut muutamia puumaisia leppiä. Niityn länsipuolella on 
luultavasti entinen hakamaa, jossa kasvaa havupuiden lisäksi leppiä. Niiden runkoja kirjovat valkohankajälä, 
harmaahankakarve ja lupot. Eteläosassa heinäpellon länsipuolella on ilmeisesti entisestä pellosta kehittynyt tuore 
lehto (OMaT). Lehdossa kasvaa mm. sinivuokkoa, nokkosta, niukasti sudenmarjaa ja valkovuokkoa. Sen 
länsipuolella, alueen eteläisimmässä nokassa on myös ilmeisesti ollut hakamaata tms. Tällä moreenihännällä 
kasvaa useita puumaisia katajia ja läntisellä rinteellä on pienialainen, kuiva, ketomainen laikku, jossa kasvaa 
lähinnä kissankäpälää. 
  
Maisema ja muut arvot  
Alue hahmottuu ympäristöstä kohomuotona länsi- ja pohjoissuunnalta pelloilta. Ympäristöön avautuu jonkin  
verran maisemia, jossa näkyvät ympäristön pellot. Pohjoiseen ja koilliseen näkymä on taimiston takia parempi. 


