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TUHKAPAKANMÄKI
Tietokantatunnus: MOR-Y02-030
Arvoluokka:
Korkeus:

3

62,5 m mpy

ULVILA
Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni

Karttalehti: 1143 09
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
18 m

53,5 ha

Muodon suhteellinen korkeus:

18 m

Tuhkapakanmäki sijaitsee Ulvilassa, Joutsijärven etelärannalla.

Geologia
Joutsijärven altaassa ja sen pohjoispuolella on laaja moreenimuodostumien alue, joka kuuluu Pori - Ahlaisten
kumpumoreenikenttään. Alueella on usean tyyppisiä moreenimuodostumia. Tuhkapakanmäki edustaa
Joutsijärven etelä- ja itäpuolisia muodostumia, jotka ovat 0,5 - 2 kilometriä pitkiä, 0,3 - 0,5 kilometriä leveitä ja
10 - 20 metriä korkeita mäkiä. Niiden pituusakselin suunta on likimain pohjois-eteläinen. Muodostumien aines
on pääosin pohjamoreenia ja maapeitteen paksuus on 15 - 30 metriä. Ne saattavat olla jonkin vanhemman
jäätikön virtauksen kasaamia drumliineja, joita jäätikön viimeinen virtaus on muotoillut, tai viimeisen jäätikön
virtauksen kasaamia Rogen-tyyppisiä moreeneja, jotka ovat jäätikön alla pohjamoreenista syntyneitä, mutta
jäätikön liikesuuntaan nähden poikittaisia harjanteita. Jäätikön sulaessa alueelta se jäi nykyistä laajemman
Itämeren peittoon. Itämeressä oli Yoldiameri parhaillaan muuttumassa Ancylusjärveksi. Alueen korkeimmat
mäet alkoivat saarina kohota merestä Ancylusvaiheen aikana. Maankohoaminen on nostanut silloisen rantaviivan
yli 160 metriä mpy. Litorinameren alkuvaiheen rantaviiva on nykyään noin 72 - 73 metriä mpy (Kejonen et al.
1988).
Tuhkapakanmäen selänne on muodostunut peräkkäin olevista, isohkoista, lähes pohjois-eteläsuuntaisista
kummuista. Muodostuman rinteet ovat selkeät, eteläosassa ne ovat hieman jyrkemmät. Tuhkapakanmäelle on
maaperäkartoituksen yhteydessä tehty seisminen luotaus. Sen mukaan maapeitteen paksuus vaihtelee
muodostumassa 9,5 metristä 14,8 metriin (Kejonen et al. 1988). Tuhkapakanmäen pintalohkareisuus on vähäistä,
pääosin yhdestä viiteen lohkaretta aarilla ja muodostuman eteläkärjessä viidestä kymmeneen lohkaretta aarilla.
Biologia
Alueen keski- ja luoteisosat ovat nuorehkoa ja melko varttunutta tuoreen kankaan sekametsää. Takatokeen
mäellä kasvaa kevätlinnunhernettä. Alueen pohjoisosassa Hyytinniemeen johtavan tien varrella on
kasvatusmännikköä. Alueen koillisosassa, itärinteellä kasvaa tuoreen–lehtomaisen kankaan kuusikkoa.
Tuhkapakankolilla on kasvatusmännikköä, jossa kasvaa myös kuusta ja koivua. Tuhkapakankolin kahden mäen
välisessä laaksossa, alueen länsirajalla on nuorehkoa sekametsää. Tuhkapakankolin koillispuolella, tien
itäpuolella kasvaa varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa. Kuusikosta etelään on nuorehkoa kuusivaltaista
metsää. Alueen eteläosassa tiestä länteen sijaitsee pieni ja karu räme-korpi, jonka puusto on melko harvaa
koivikkoa ja männikköä. Suolla kasvavat mm. suopursu, kurjenjalka ja jouhivihvilä. Alueen lounaisreunassa,
mäen eteläpuolella on melko varttunutta tuoreen kankaan kuusivaltaista metsää.
Maisema ja muut arvot
Joutsijärven eteläosa poikkeaa maisemaltaan järven pohjoisosan kivikkoisista kummukoista.
Moreenimuodostumat ovat muodoltaan selännemäisiä ja niissä on vain vähän pintalohkareisuutta. Selänteiden
väliset painanteet ovat pääosin soistuneet. Tuhkapakanmäki erottuu muodostuman läpi kulkevalta tieltä melko
hyvin. Muodostuman luoteiskärjestä, Takatokeelta avautuu näkymä kohti Joutsijärveä. Sisäiseen maisemaan
tuovat vaihtelua hieman kumpuileva muoto sekä muodostumaa ympäröivät suot ja järven ranta. Joutsijärven
retkeilyreitti kulkee alueen läpi. Muodostuman länsiosa, Kolimaansuo, kuuluu Joutsijärven
luonnonsuojelualueeseen (YSA023255).
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