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LAMMINMÄEN-KIVIOJAN REUNAMOREENI MUURAME 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-079 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 3211 03 Alueen pinta-ala: 10,6 ha 
Korkeus: 175 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 35 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Lamminmäen-Kiviojan reunamoreeni sijaitsee Muuratharjun  
 lounaispuolella, 6 km Muuramelta lounaaseen. 
 
Geologia 
Lamminmäen-Kiviojan reunamoreeni on osa Sisä-Suomen reunamuodostumaa. Muodostuma koostuu kolmesta 
erillisestä moreeniselänteestä. Lounaasta koilliseen suuntautuneet selänteet sijoittuvat loivapiirteisten 
kalliomäkien rinteille ja laelle, ja ne ovat suunnilleen samankokoisia. Selänteet ovat noin 600 metriä pitkiä, 20-
50 metriä leveitä ja 3-10 metriä korkeita. Reunamoreenialueen kokonaispituus on noin 2000 metriä. Selänteet 
ovat paikoin melko selkeästi epäsymmetrisiä, proksimaalirinteet ovat loivia ja distaalirinteet jyrkempiä ja 
lohkareisia. Selänteet ovat myös varsin jyrkkäpiirteisiä, niiden harjat ovat paikoin terävät ja kapeat. Etenkin 
ketjun koillisimmalla selänteellä rinteet ovat huomattavan jyrkkiä ja korkeita, mutta peitteisyyden takia hieman 
vaikeasti hahmottuvia. Lounainen selänne on lisäksi hieman kumpuileva. Selänteitä on muutamissa kohdin myös 
tasoiteltu. Kohdealue on kaikkiaan varsin selväpiirteinen kokonaisuus, ja se on edustava ja helposti saavutettava 
esimerkki Sisä-Suomen reunamuodostuman supra-akvaattisista reunamoreeneista. Sisä-Suomen 
reunamuodostuma jatkuu alueen koillispuolella massiivisena Muuratharjun muodostumana. 
 
Alueen lounaisimpaan selänteeseen on tehty harjoitusraviradan kohdalle kaksi koko muodostuman poikki 
kulkevaa leikkausta, joissa aines on melko vähäkivistä hiekkamoreenia. Erityisesti selänteen poikkiprofiili näkyy 
leikkauksissa hyvin. Pintalohkareisuus vaihtelee alueella vähäisestä kohtalaiseen (1-5 kpl aarilla), distaalirinteillä 
on paikoin tihentymiä. Lohkareet ovat pieniä, alle metrin kokoluokkaa. Kiviä on kohtalaisesti. Ylin ranta on 
seudulla noin 145 metrin tasolla, joten alue on supra-akvaattinen ja kerrostunut jäätikön reunan eteen kuivalle 
maalle. Seudulle tyypillisesti ylin ranta on reunamuodostuman distaalipuolella noin 10 metriä ylempänä kuin 
välittömästi sen proksimaalipuolella (Ristaniemi 1985). 
 
Biologia 
Läntisimmän osa-alueen länsikärjessä on melko varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa. Valtaosa osa-alueesta on 
lehtomaista varttunutta varjoisaa kuusikkoa. Puustossa on huomattavan järeitä runkoja. Kuusikossa viihtyy mm. 
koiranheisi. Keskimmäisen osa-alueen eteläpuolisko on varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa. 
Pohjoispuoliskossa on nuorehkoa lehtomaista koivikkoa sekä lehtomaista sekametsää. Pohjoispuoliskon 
kasvistoon lukeutuvat mm. kevätlinnunherne, näsiä ja mustakonnanmarja. Itäisin osa-alue on hakattu. 
Pohjoisreunalla, heti rinteen alla, varttuneessa kuusikossa on isoalvejuuri–hiirenporrasvaltainen saniaislehto. 
 
Maisema ja muut arvot 
Reunamoreeni rajautuu kartalla hyvin ja hahmottuu maastossa kuljettaessa paikoin mainiosti, mutta ei 
mataluutensa ja peitteisyytensä takia juuri näy ulospäin. Valtatieltä selänne hahmottuu kuitenkin vesakoituneena 
vallina melko hyvin. Ympäristöön ei ole mainittavia näköaloja lukuun ottamatta koillisinta kärkeä, josta näkyy 
kauas itään ja koilliseen mm. Muuratharjulle. Sisäinen maisema on muotojen yleisestä mataluudesta huolimatta 
melko vaihteleva, ja kapeaa ja terävää, mutkittelevaa selännettä on helppo seurata. Keskimmäisellä selänteellä 
kulkeva polku on muistokiven mukaan vanha Laukaantie (~1600-1850). Alueella on myös muita polkuja ja 
moottorikelkkareitti. Heti kohdealueen koillispuolella on laaja Muuramenharjun-Innanlahdenlehdon Natura-alue 
(FI0900023). Etelässä 2,5 kilometrin päässä on lisäksi pieni Punavuoren lehtojensuojelualue (LHO09250). 
Kohdealueen molemmilla puolilla on myös laajat pohjavesialueet. 
 
Kirjallisuutta 
Ristaniemi, O. 1985. Keski-Suomen muinaisrannat. Keski-Suomen seutukaavaliiton julkaisuja 73, sarja B. 
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