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MÄNTYMÄKI TAMPERE 

Tietokantatunnus: MOR-Y04-004 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2124 11 Alueen pinta-ala: 6,8 ha 
Korkeus: 140 m mpy Alueen suhteellinen korkeus:  10 m Muodon suhteellinen korkeus:  10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Mäntymäki sijaitsee Tampereen Jutilan kylässä noin 1,5  
 kilometriä Näsijärven Pöllöselästä koilliseen Pappakallion  
 länsipuolella. 
 
Geologia 
Mäntymäen alue kuuluu laajaan Sisä-Suomen reunamuodostumaan. Tämän uloin reunavalli on noin viisi 
kilometriä pitkä, 10 - 15 metriä korkea selänne, jota kalliomäet katkovat. Sisä-Suomen reunamuodostuma kulkee 
Teiskon 1 : 20 000 peruskartta-alueen  poikki Leveetvuorten, Paksulan, Pappakallion, Mäntymäen ja Ylä-
Yrjölän kautta. Inventoitu osa on Ylä-Yrjölästä Pappakallioon ulottuvan reunavallin keskiosa, ja sen pituus on 
yli 700 metriä ja leveys hieman yli 100 metriä. Muiden Sisä-Suomen reunamoreenimuodostuman vallien koko 
vaihtelee pituuden ollessa 0,3 - 2 km, korkeuden 1 - 20 metriä ja leveyden 10 - 100 metriä. Mäntymäki on 
suuntautunut lännestä itään kohtisuorassa alueella vallinnutta jäätikön virtaussuuntaa vastaan. Samaa jäätikön 
reuna-asemaa osoittavasta Sisä-Suomen reunavyöhykkeestä on inventoitu muodostumia myös mm. 
Hämeenkyrössä ja Kurussa. Muinaisen mannerjäätikön sulaessa jäi kartta-alue suureksi osaksi nykyistä paljon 
laajemman Itämeren muinaisvaiheen, Yoldiameren, peittoon. Reunamuodostuman synnyn aikainen ranta on nyt 
noin 160 metriä mpy. Mäntymäen muodostuma on  syntynyt noin 20 - 30 metriä syvään veteen. Kohteen muodot 
ovat melko kehittyneitä ja sen rinteet ovat selkeät, vaikkakin melko loivat. Muodostuman proksimaalirinne on 
loivempi kuin distaalirinne. Pintalohkareisuus on vähäistä, vain noin yksi lohkare aarilla eikä alueella ole suuria 
lohkareita. Kohteeseen on tehty luotaus, jonka mukaan esiintymässä on maa-ainesta 16 - 18 metriä. Kairausten, 
kaivausten ja luotausten perusteella on moreenivallien aines pääasiassa tiukkaa pohjamoreenia. Mäntymäestä 
noin 1,5 km lounaaseen, Paksulan kohdalla valli koostuu useista moreenilaatoista, joiden välissä on hiekkaa, 
hietaa ja hiesua. Tämä osoittaa jäätikön reunan pientä oskillointia alueella (Kejonen et al. 1988). 
  
Biologia 
Selänne on kokonaan kasvatusmetsävaiheen koivikkoa (MT), joka on paikoin kuusen sekä männyn sekaista. 
Pensaista puiden varjossa viihtyvät taikinanmarja ja yksittäinen lehtokuusama. Aluskasvillisuus on valoisuudesta 
riippuen valoisaa kastikka-heinikkoa tai vähän varjoisempaa mustikkakangasta. Oravanmarjaa, lillukkaa ja 
sinivuokkoa kasvaa siellä täällä ja niitä harvemmassa kevätlinnunhernettä. Ajourilla viihtyvät tienvieruskasvit 
kuten pujo, saunakukka, mesiangervo, nokkonen ja sananjalkakasvustot. 
  
Maisema ja muut arvot 
Mäntymäen muodostuma sijaitsee maisemallisen suuraluejaon mukaan tarkasteltuna Järvi- ja Itä-Suomen 
harjualueen länsiosassa. Kartta-alueen korkeus merenpinnasta vaihtelee noin alle sadasta metristä hieman yli 160 
metriin. Yleisesti tarkasteltuna kartta-alueen korkokuva nousee vähitellen länsiosan Näsijärvestä itäänpäin. 
Lähiympäristöä luonnehtii idästä länteen suuntautunut Sisä-Suomen reunamuodostuma joka erottuu paikoin 
muuta ympäristöä korkeammalla olevina, katkonaisina selänteinä. Inventoitu muodostuma hahmottuu 
ympäristöstään vain peltoaukean kohdalta. Ympäristöön ei  avaudu maisemaa. Sisäinen maisema on 
yksitoikkoinen eikä se vaihtele. 
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