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Arvoluokka:

3

Korkeus:

143 m mpy

Muodostumatyyppi: Reunamoreenivalliparvi

Karttalehti: 2042 09
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
18 m

6,8 ha

Muodon suhteellinen korkeus: 18 m

Myllymäki sijaitsee Lopella Kesijärven ja Ojajärven välisellä
alueella.

Geologia
Myllymäen reunamoreenimuodostuma on II Salpausselän sisimmän (nuorimman) osavyöhykkeen selänneryhmä.
Myllymäki on pohjimmiltaan kalliokohomuoto, jonka päälle on kerrostunut moreenimuodostuma. Muodostuma
on arvokas, koska se on selkeä kokonaisuus ja koostuu selkeistä osaelementeistä. Muodostuman korkokuvan
pienipiirteisyys kuvastaa monivaiheista syntyä: Kaksi toisiinsa vaihettuvaa pääelementtiä sekä niitä vanhempi
pienelementti, joka on oikeastaan vain matala pohjamoreenin paksunnos ja jolla on selkeä distaalisivu.
Muodostumakokonaisuuden rinteet, erityisesti proksimaalirinne ovat hyvin kehittyneet. Ylimmän rannan taso on
alueella noin 145 m mpy korkeudella ja selänne on kasvanut lähes tähän tasoon. Muodostuman synnyn
alkuvaiheessa osassa jäätikön reunaa veden syvyys on ollut noin 20 metriä. Muodostuman rajauksessa Syrjälän
talo pihoineen on jätetty pois. Maaperäkarttaan otettu itäinen osa on jätetty pois, koska välialue on vain
loivapiirteinen pohjamoreenialue. Pintalohkareisuus kohteessa on keskimäärin 1-5 kpl aarilla. Paikoin, erityisesti
laella ja distaaliosan ylärinteessä lohkareisuus on 5-10 (ja osin yli 10). Isoja (1-3-5 m3) siirtolohkareita on laella,
proksimaalirinteessä.
Biologia
Palvaanmäen eteläosan länsirinne ja lakialueet ovat tuoreen kankaan varttunutta kuusikkoa, josta löytyy myös
lehtokasvillisuuslaikkuja. Eteläosan itärinteessä on laajahko tuore lehto, jonka puusto on järeää, varttuvaa
kuusikkoa. Lehdossa kasvaa mm. sinivuokkoa, käenkaalia, oravanmarjaa, kevätlinnunhernettä, valkovuokkoa,
nuokkuhelmikkää, näsiää ja kieloa. Lisäksi pensaskerroksesta löytyy taikinamarjaa ja lehtokuusamaa.
Muodostuman halki menevän tien molemmin puolin on istutusmänniköstä syntynyttä, järeää, varttuvaa
sekametsää, jossa kasvaa runsaasti mm. käenkaalia, kevätlinnunhernettä, sinivuokkoa, nuokkuhelmikkää ja
taikinamarjaa. Tämän alueen pohjoispuolella on kaistale nuorta mäntytaimikkoa, jonka lajisto on hyvin
sekametsän kaltainen. Muodostuman pohjoiskärki on varttuvaa, tuoreen kankaan kuusimetsää, jossa kasvaa
yksittäisiä sinivuokkoja ja kevätlinnunherneitä sekä taikinamarja- ja lehtokuusamapensaita. Lisäksi alueelta
löytyy yövilkaa ja muutama noin viisimetrinen metsälehmus. Palvaanmäen kasvillisuus on keskimääräistä
rehevämpää, jonka arvoa lisää kohtalaisen varttunut puusto.
Maisema ja muut arvot
Maiseman avautuminen alueelta ei ole erityisen merkittävä. Alue ei myöskään erityisesti hahmotu
ympäristöstään. Sisäisessä vaihtelussa selänteiden osaelementit tulevat hyvin esille.

