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KIRKKOMÄKI - HUHTALA ULVILA 

Tietokantatunnus: MOR-Y02-005 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenimuodostuma 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 1143 06 Alueen pinta-ala: 58,0 ha 
Korkeus: 50 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Kirkkomäki-Huhtala sijaitsee Ulvilassa, Järventaustassa noin  
 kilometri Iso-Lankkojärvestä etelään. 
 
Geologia  
Paluksen peruskarttalehden maa-alasta on moreenimuodostumia vajaat 16 prosenttia. Kaikki kartta-alueen 
moreenimuodostumat ovat kumpumoreeneja. Kullaalta Noormarkkuun vievä harju jakaa muodostumat kahteen 
toisistaan poikkeavaan alueeseen. Harjun lounaispuolella olevat moreenikummut ovat kahdella alueella, joista 
suurempi on Paluksen, Torisevanahteen ja Palojärven tienoilla ja pienempi Kotokankaan ympäristössä. Harjun 
koillispuolella moreenimuodostumat keskittyvät Palusjärven pohjois- ja koillispuolelle. Näistä muodostumista 
on inventointiin otettu Kirkkomäen - Huhtalan kumpumoreenialue. Kirkkomäki - Huhtala kuuluu Porin - 
Ahlaisten kumpumoreenikenttään. Kirkkomäki - Huhtala on usean melko suuren kummun muodostama 
kumpumoreenialue. Kumpujen rinteet ovat selkeät ja paikoin verraten jyrkkiä. Muodostuman kummut ovat 
karttalehtialueen kumpumoreenimuodostumille tyypillisesti jonkin verran selännemäisiä ja ilmentävät jäätikön 
verkkomaista railorakennetta. Kummut ovat pinnaltaan yhtenäisen louhikon peittämiä, rantavoimat ovat yleisesti 
rikastaneet lohkareita kumpujen pinnalle. Pintalohkareisuus on koko alueella yli kymmenen lohkaretta aarilla ja 
joukossa on suuriakin lohkareita. Pohjoisemman alueen pohjoisrajalla on leikkaus, jonka aines on 
hiekkamoreenia. Yleisesti karttalehtialueen kumpumoreenien aines vaihtelee poimuttuneista hiekkalinssejä 
sisältävästä, verraten vähälohkareisesta hiekkamoreenista kovaan ja rakenteettomaan lohkaremoreeniin (Kejonen 
et al. 1988). 
 
Pohjoisemman alueen eteläosassa on lyhyehkö tutkimuslinja, jonka mukaan maa-aineksen paksuus on melko 
suuri, paksuimmillaan yli 24 metriä. Eteläisemmälle alueelle tehdyn tutkimuslinjan mukaan muodostuman 
paksuus on noin kymmenen metriä. Jäätikkö suli alueelta noin 9500 vuotta sitten. Koko kartta-alue jäi tällöin 
nykyistä paljon laajemman Itämeren peittoon. Itämeren muinaisvaihe Yoldiameri oli tällöin muuttumassa 
Ancylusjärveksi. Maankohoaminen on nostanut silloisen vedenpinnan tasolla olleet kohdat yli 160 metrin 
korkeudelle mpy. Lopullisesti kartta-alue kohosi merestä noin 1200 - 1400 vuotta sitten. Kirkkomäen - Huhtalan 
kumpumoreenialue on siis syntynyt subakvaattisesti yli 100 metriä syvään veteen (Kejonen et al. 1988). 
  
Biologia 
Kirkkomäen osa-alueen eteläosassa on kivikkoista mäntytaimikkoa ja kivikkoista kuivahkon kankaan 
kasvatusmännikköä. Pohjoisempana alueen itäosassa on nuorta kuivahkon kankaan kasvatusmännikköä, 
hakkuuta ja varttunutta mäntytaimikkoa. Alueen pohjoisreunalla on hakkuuta, jolle on jätetty jonkin verran 
nuorta puustoa. Alueen pohjois- ja luoteisosassa on nuorta sekametsää. Ylempänä länsirinteessä ja Jänesluodon 
kohdalla aina pellonreunaan asti on varttunutta mäntytaimikkoa. Keippilän talon länsi-luoteispuolella on 
taimettunutta siemenpuuhakkuuta, varttunutta kasvatusmännikköä, harvennettua varttunutta tuoreen kankaan 
kuusikkoa ja maaston painanteessa rämekuvio. Huhtalan osa-alueen eteläosassa on mäntytaimikkoa. Salon talon 
koillispuolisella mäellä kasvaa kuivahkon kankaan kasvatusmännikköä, joka jatkuu Huhtalaan vievän tien 
varressa aina Paskajärven pohjoispuolisen suon pohjoispuolelle. Alueen itäosassa Hakkookorven talosta jonkin 
matkaa etelään on laaja siemenpuuhakkuu. Osa-alueen pohjoisosat ovat enimmäkseen mäntytaimikkoa, 
kasvatusmännikköä, nuorehkoa männikköä ja melko varttunutta havupuuvaltaista metsää. Alueen 
pohjoisreunalla rinteen alla pellonreunassa on vähän melko varttunutta kuusikkoa. Hakkookorven talon lähellä 
on hyllyvä suokuvio, joka on ilmeisesti umpeenkasvanut kaivanto. Alueen länsirajalla pellolle työntyvä pieni 
metsäniemeke on hakattu tai varttunutta kuusikkoa. Pellon lounaispuolella kärrytien varressa on kapealti nuorta 
sekametsää. Etelämpänä alueen länsiosassa on mäntytaimikkoa. Osa-alueella on palaneita kantoja. 
  
Maisema ja muut arvot 
Kirkkomäki-Huhtala erottuu ympäristöstään runsaslohkareisina kumpuina. Ympäristöön siltä ei ole maisemia, 
paitsi aivan alueen rajalta aukeaa näkymä pellolle. Sisäinen maisema ei ole mitenkään erityinen, sitä 
luonnehtivat runsaat ja osittain suurikokoiset lohkareet. Eteläisemmän alueen rajalla on muinaishauta. Ympäristö 
on tavallista metsämaisemaa. Inventoidulla alueella ei ole suojelualueita, mutta noin 400 metriä länteen on 
Palusjärven lintuvesi (LVO020053) ja noin 700 metriä etelään on Järventaustan Naturakohde (FI0200180). 
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