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LEVOLA ULVILA 

Tietokantatunnus: MOR-Y02-033 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenityypin suurmuoto 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 1143 08 Alueen pinta-ala: 24,7 ha 
Korkeus: 85 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 15 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Levola sijaitsee Ulvilassa, Kivijärvensuon eteläpuolella. Noin 2,2  
 km muodostumasta pohjoiseen on Pori - Tampere tie (vt 11). 

Geologia 
Sääksjärven koillispuolella on suuria, pääasiassa pohjamoreenista koostuvia, usein laakeamuotoisia kumpuja, 
jotka kuuluvat osana Pori - Ahlaisten kumpumoreenikenttään. Alueen kummut ovat 10 - 20 metriä korkeita, 300 
- 600 metrin läpimittaisia mäkiä. Niiden aines on pääasiassa pohjamoreenia, jossa tavataan kuitenkin 
patjarakennetta ja lajittuneen aineksen kerroksia moreenikerrosten välissä. Muodostumilla ei ole selvää 
suuntausta, mutta jäätikön nuorin virtaus näyttää muotoilleen niitä jossain määrin. Suurten kumpujen alueella 
ovat maapeitteen paksuudet 10 - 20 metriä. Muodostumien pinnat ovat usein hyvin louhikkoisia. Moreenimäkien 
joukossa on myös ulkonäöltään samanlaisia kalliosydämisiä mäkiä (Kejonen et al. 1988). 
 
Levola on muodoltaan hyvin selkeä ja melko tasalakinen mäki. Sen pintalohkareisuus on melko runsas, viidestä 
kymmeneen lohkaretta aarilla. Muodostuman rinteet ovat selvät, mutta etelärinnettä lukuun ottamatta ne eivät ole 
kovinkaan jyrkät. Levolan muodostumaa peittää paikoin ohut sorakerros. Jäätikkö suli paikalleen Sääksjärven 
altaassa ja mahdollisesti myös alueen koillisosassa. Jäätikön sulaessa alue jäi Itämeren peittoon. Yoldiameri oli 
tuolloin muuttumassa Ancylusjärveksi. Maankohoaminen on nostanut silloisen rantaviivan tasolle, joka on 
runsaat 160 metriä mpy. Maankohoamisen seurauksena alueen korkeimmat mäet alkoivat kohota luotoina 
merestä Litorinavaiheessa. Silloinen rantaviiva on nykyään noin 70 metriä mpy (Kejonen et al. 1988). 
 
Biologia 
Levolaan johtavan tien risteyksen tienoilla kasvaa varttunutta kuivahkon kankaan männikköä. Levolan 
länsipuolinen mäki on suurimmaksi osaksi hakattu tai harvaa matalaa mäntytaimikkoa. Mäen luoteisrinteessä on 
nuorta kuusi-mäntymetsää, länsirinteessä osittain varttunutta mäntytaimikkoa ja lounaisrinteessä 
siemenpuuhakkuuta. Levolan talon eteläpuolella on nuorta koivikkoa, heinittynyttä–rehevöitynyttä niittyä ja 
mäen pohjoisrinteessä melko varttunutta männikköä, jossa kasvaa myös hieman kuusta ja koivua. Tämän 
Koiviston pohjoispuoleisen mäen muut osat ovat melko varttunutta mäntytaimikkoa. Mäen länsipuolella on 
nuorta sekametsää ja osin mesotrofinen suopainanne, jonka puusto on koivua ja mäntyä. 
 
Maisema ja muut arvot 
Sääksjärven luoteisosa on lähes asumatonta, pinnaltaan kivisten moreenikumpujen, soistumien sekä lampien  
kirjomaa metsäaluetta. Siellä täällä on myös pieniä kalliomäkiä. Asutus ja viljelykset ovat keskittyneet Kullaan  
luode-kaakkosuuntaisen, katkonaisen ja osin savikon alle peittyneen harjun ympäristöön. Levolan muodostuma  
hahmottuu metsäisenä mäkenä sen eteläpuolelta ja muodostuman poikki kulkevilta teiltä. Muodostumalta ei  
avaudu ympäristöön maisemaa eikä sen sisäisessä maisemassa ole erityispiirteitä. 
 
Kirjallisuutta 
Kejonen, A., Sten, C-G. & Paukola, T. 1988. Kullaa. Maaperäkartta 1 : 20 000 selitys. Karttalehti 1143 08. 
Geologian tutkimuskeskus. 
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