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MAJALAHDENMÄKI HÄMEENLINNA 

Tietokantatunnus: MOR-Y03-032 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2131 06 Alueen pinta-ala: 26,7 ha 
Korkeus: 133 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 30 m Muodon suhteellinen korkeus: 30 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Majalahdenmäki sijaitsee Hämeenlinnassa, Alajärven 
pohjoisrannalla. 

Geologia 
Majalahdenmäki sijaitsee III Salpausselän vyöhykkeessä ja se kuuluu Punkalaitumen - Lopen drumliinikenttään. 
Alueen ylin ranta on 135 - 140 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella ja se edustaa Itämeren 
Yoldiamerivaiheen pinnan tasoa. Majalahdenmäen laki on vapautunut jäätikön reunassa lähes vedenpinnan 
tasoon ja muodostuman kohdalla veden syvyys on ollut suurimmillaan hieman alle 40 metriä. Alueella jäätikkö 
on viime vaiheessa virrannut länsiluoteesta. Erityisesti Alajärven lounaispuolella esiintyy jäätikön liikkeen 
suuntaamia pohjamoreenista kerrostuneita drumliineja, joiden moreenikerros on yleensä pohjamoreenia 
huomattavasti paksumpi. Majalahdenmäen moreeniselänteestä on mitattu alueen paksuimmat 
moreenikerrostumat, 33 - 35 metriä. (Virkkala et al. 1969, Haavisto-Hyvärinen et al. 1993) Kohteen rajausta on 
laajennettu ottamalla siihen mukaan karttatulkintana Sammonmäen drumliini, joka sijaitsee Majalahdenmäen 
kaakkoispuolella.  
 
Majalahdenmäen drumliini on suuntautunut kaakosta luoteeseen alueella vallitsevan jäätikön kulkusuunnan 
mukaisesti. Drumliinilla on hyvin selkeä, selännemäinen muoto. Rinteet ovat hyvin jyrkkiä, ne erottuvat ja 
kohoavat erittäin selvästi ympäristöstään. Lohkareisuus on alueella runsasta, yli kymmenen lohkaretta aarilla. 
Hyvin pienellä alalla lohkareisuus on vähäisempää, viidestä kymmeneen lohkaretta aarilla. Majalahdenmäen 
etelärinne rajautuu Yoldiameren aikana syntyneeseen lohkareiseen rantatörmään, jonka alapuolelle on 
kerrostunut hiekkaa. Myös Sammonmäki on suuntautunut kaakosta luoteeseen. Se on muodoltaan hieman 
leveämpi kuin Majalahdenmäki eikä sen rinteet ole aivan yhtä jyrkät. 
 
Biologia 
Suurin osa alueen puustosta on varttunutta männikköä, jonka alla on kuusi- sekä koivualispuustoa (MT). 
Aluskasvillisuus on mustikkaista. Aivan luoteisosassa on kasvatusmetsävaiheen harvennettua männikköä. Sen 
aluskasvillisuus on kastikkaista. Lahopuut alueelta puuttuvat. Varttunutta kuusikkoa kasvaa lounaisrinteessä. 
Kuusikossa on myös lievää rehevyyttä ja puuston varjostuksen vuoksi varvut lähes puuttuvat. Käenkaalta kasvaa 
runsaasti ja siellä täällä on myös sinivuokkoa ja jokunen sudenmarja sekä kevätlinnunherne. Kastikka viihtyy 
valoisimmissa kohdissa. Kuusikosta löytyy yksi tuomipihlaja ja rinteillä on paikoin yövilkkaa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alajärven rannoilla on runsaasti sekä vakituista asutusta että loma-asutusta. Järven pohjoispuoli on 
pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa, moreenin peittämää kallioista metsämaata, jossa on pieniä järviä ja lampia. 
Alajärven koillispuolista maisemaa hallitsevat Hämeenlinnan kaupungin pientaloalueet sekä niitä ympäröivät 
pellot. Majalahdenmäki hahmottuu hyvin ympäristöstään, mutta puusto estää näkyvyyden alueelta ulospäin. 
Muodostuman sisäinen maisema on selkeä, vaihtelevuutta tuovat kauttaaltaan hyvin jyrkät rinteet. 
Erityispiirteenä alueella on muinaisranta. Pohjoisrinteen siirtolohkareelta avautuu maisema Majalahden isolle 
kalliolle pohjoisessa. Alueella on polkuja sekä suunnistusreitti. Se on osa Alajärven ulkoilun 
moninaiskäyttöaluetta. Alue on geologisesti luonnontilainen. Lähiympäristö on metsää, peltoja ja 
maalaismaisemaa. Noin 800 metriä muodostuman lounaispuolella sijaitsevan Hirvon niemestä osa on suojeltu 
luontotyyppipäätöksellä (LTO300312), samoin kuin Jylhän saaren länsipuolella olevasta Soininsaaresta 
(LTA300034). Noin 900 metriä muodostuman pohjoispuolella kulkee Hämeen Härkätie, joka on 
valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (MAO040051). 
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