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MURJUMÄKI

SOMERO

Tietokantatunnus: MOR-Y02-015
Arvoluokka:
Korkeus:

2

159 m mpy

Muodostumatyyppi: Reunamoreeni ja drumliini

Karttalehti: 2024 07
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
30 m

36,5 ha

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Murjumäki sijaitsee Someron kunnan kakkoisosassa
Somerniemen Mäyrämäellä Iso-Ätämö- järven luoteispuolella.

Geologia
Perääntyvän mannerjäätikön satavuotisen (noin 8100 - 8000 eKr.) pysähtymisen aikana kerrostunut III
Salpausselän reunamuodostuma koostuu Someron alueella glasifluviaalisista deltoista, jäätikön reunan
suuntaisiin railoihin syntyneistä, ainekseltaan lajittuneista reunamuodostumista sekä moreeniselänteistä. Näistä
moreeniselänteistä on inventointiin otettu Somerniemen laakean deltatasanteen lounaispuolella sijaitseva
Murjumäen reunamoreenimuodostuma ja sen vieressä oleva pienikokoinen, selkeä ja jyrkkärinteinen drumliini.
Murjumäki kuuluu III Salpausselkään ja on muutaman kilometrin päässä koillisessa sijaitsevien Äyräsnummen
ja Syrjänummen jatkeena lounaaseen päin kuljettaessa. Todennäköisesti jäätikön reunan suuntaiseen railoon
syntyneen Murjumäen rinteillä on lukuisia kuolleen jään kuoppia (Haavisto et al. 1980). Laajan ja korkean
perusreunamuodostuman päällä on runsaasti selännemäisiä kekoja. Reunamuodostuman proksimaali- ja
distaalirinteet ovat hyvin jyrkät, etenkin kaakkoisosan distaalirinteet ovat erittäin jyrkät. Lohkareisuus on
kekojen rinteillä yhdestä viiteen lohkaretta aarilla, paikoin enemmänkin, mutta muualla yleisesti alle yksi
lohkaretta aarilla.
Alueelta on tehty seisminen luotaus, jonka mukaan Murjumäen maaperän paksuus on suurimmillaan yli 18
metriä. Iso-Elätteen rannalla sijaitsevan drumliinin pituus on hieman yli 200 metriä ja leveys noin 50 metriä. Sen
muoto on hyvin kehittynyt ja erittäin symmetrinen. Rinteet ovat erittäin jyrkkiä, etenkin proksimaalirinne on
erittäin jyrkkä. Drumliinin lakiosassa on loivia kumpareita siten, että muodostuman korkein kohta on
distaaliosassa. Lohkareisuus koko muodostuman alueella on alle yksi lohkare aarilla. Distaaliosasta on tehty
luotaus, jonka mukaan maaperän paksuus luotauslinjalla on 8,9 - 16,3 metriä. Itäosassa, aluerajauksen
ulkopuolella on kalliopaljastuma. Jäätikön peräytyessä III Salpausselän vyöhykkeeltä suurin osa kartta-alueesta
joutui nuoremman Yoldiameri-vaiheen (YII) alle; ainoastaan Somerniemen - Tammelan ylänköalueet jäivät
supra-akvaattisiksi. Yli 120 metriä merenpinnan yläpuolella sijaitsevat alueet jäivät mannerjäätikön peräytyessä
vedenkoskemattomiksi. Murjumäki sijaitsee noin 159 metriä mpy, joten se on syntynyt supra-akvaattisesti 10 40 metriä muinaisen ylimmän rannan tason yläpuolelle (Haavisto et al. 1980).
Biologia
Alueen eteläreuna on kastikkaista hakkuuta. Hakkuun pohjoispuolella on jonkin verran nuorta tuoreen–
lehtomaisen kankaan mäntymetsää, jossa sekapuuna kasvaa kuusta, hieman koivua ja nuorta haapaa. Lähellä
tietä kasvaa keltaliekoa. Alueen keskiosat ovat nuorta ja aukkoista tuoreen–lehtomaisen kankaan sekametsää,
jossa on muutamia palaneita kantoja. Murjumäen korkeimmilla kohdin kasvaa useita lehmusvesaryhmiä ja myös
runkomaisia lehmuksia. Murjumäellä on myös sinivuokkoa ja kevätlinnunhernettä. Mäen koillisrinteellä on noin
aarin laajuinen tiheä kasvusto mäkilehtolustetta. Murjumäen pohjoisrinteellä kasvaa nuorta hoidettua tuoreen
kankaan mäntymetsää. Männikkö jatkuu aluetta itäpuolella sivuavan soratien lähellä aina alueen koilliskärkeä
halkovalle koilliseen kulkevalle sähkölinjalle asti. Sähkölinjan itäpuoli on siemenpuuhakkuuta. Alueen pohjoisja luoteisosa on melko varttunutta tuoreen kankaan männikköä. Varttuneen männikön eteläosassa esiintyy
niukkana syylälinnunhernettä. Alueen keskiosa Murjumäki on luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvioitu
paikallisesti merkittäväksi kallioalueeksi (Heikkinen & Husa 1995).
Maisema ja muut arvot
Muodostuma hahmottuu lähinnä sen ympäri kulkeville metsä- ja paikallisteille, mutta ei muualle. Koska
Murjumäki on koko Someron alueen korkeimpia kohtia, 159 metriä mpy, ja sen suhteellinen korkeus on noin 30
metriä, saattaisi ympäristöön hyvinkin avautua näkymiä kauas kasvillisuuden niin salliessa. Muodostuman
sisäinen maisema on varsin vaihteleva päällysosan kumpuineen ja jyrkkine sivurinteineen. Drumliini erottuu
erittäin jyrkkien proksimaali- ja kummankin sivujen rinteiden vuoksi hyvin etenkin länsipuolen hakkuuaukiolta.
Muodostuman luoteisosasta pilkottaa Iso-Elätteen järvi, mutta muuten ei ympäristöön avaudu maisemia.
Sisäinen maisema ei ole erityinen eikä se juurikaan vaihtele vaan on varsin yksitoikkoinen. Alue sijaitsee
Hyyppärän harjualueella, joka on Naturakohde (FI0200010) sekä Murjumäen toisen luokan pohjavesialueella
(0276104).
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