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ISOMÄKI                                                             KIIKALA, SUOMUSJÄRVI 

Tietokantatunnus: MOR-Y02-024 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2023 05, 2023 06 Alueen pinta-ala: 18,7 ha 
Korkeus: 100 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 25 m Muodon suhteellinen korkeus:  25 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Isomäen muodostuma sijaitsee Suomusjärven ja Kiikalan kuntien 
 rajalla, Yltäkylässä Omenojärven ja Sikasuon eteläpuolella. 
 
Geologia 
Isomäen reunamoreeni sijaitsee III Salpausselän vyöhykkeessä. Se on suuntautunut muinaisen mannerjäätikön 
reunan suuntaisesti koillisesta lounaaseen. Muodostuman pituus on noin 1,6 kilometriä ja suurin leveys noin 200 
metriä. Isomäki rajautuu lounaassa Ristinummen ja koillisessa Nummenharjun harjumuodostumiin. 
Muodostuman luoteispuolella sijaitsee Sikasuo, kaakkoispuolella taasen on moreeni- ja kalliomaita sekä 
savikkopeltoja. Isomäen muodostumalla on hyvin kehittynyt muoto. Sen rinteet ovat jyrkät ja korkeat. 
Pintalohkareisuus Isomäen muodostumassa on sen proksimaalirinteellä ja laella vähäistä, mutta sitä vastoin 
distaalirinne on paikoin runsaslohkareinen, yli kymmenen lohkaretta aarilla. Joukossa on myös suurempiakin 
lohkareita. Muodostuman koillispäässä on metsätieleikkaus, jossa on havaittavissa pinnalla lajittunutta ainesta 
noin kaksi metriä. Kuten II Salpausselällä, myös III Salpausselän suurissa reunamoreenimuodostumissa saattaa 
olla runsaasti lajittunutta ainesta. Mannerjäätikön perääntyessä alueelta se jäi muinaisen Itämeren Yoldiamereksi 
kutsutun vaiheen peittoon. Tämän merivaiheen korkeimman rannan taso oli alueella noin noin 120 metriä mpy, 
joten Isomäen muodostuma on syntynyt subakvaattisesti varsin syvään veteen (Niemelä et al. 1994). 
  
Biologia 
Isomäki on valtaosaltaan varttunutta ja valoisaa puolukkatyypin männikköä, jonka aluskasvillisuus on 
puolukkaista tai sammaleista ja rinteiden alaosissa myös mustikkaista. Männikkö on monin paikoin 
kuusettumassa. Osa puista on kilpikaarnaisia ja metsässä on jonkin verran keloja ja maapuita. Alueen 
keskiosassa on myös nuorempaa kasvatusmännikköä. Sikasuohon rajoittuvassa pohjoisrinteessä on varjoisaa, 
sammaleista ja mustikkaista tuoreen kankaan kuusikkoa, jossa kasvaa sekapuuna jonkin verran mäntyä sekä 
hiukan koivua. Kuusikossa on alikasvoskuusia, joista osa kituvia. Alueen länsipää Pyölin tilan pohjoispuolella 
on siemenpuuhakkuuta. Hakkuulla kasvaa niukkana keltaliekoa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Isomäki hahmottuu etenkin sen luoteispuolella olevalle Sikasuolle erittäin hyvin korkeana, metsäisenä 
harjanteena. Muodostuman proksimaaliosasta aukeaa luonnonkaunis suonäkymä. Myös eteläpuolen 
peltomaisema näkyy muodostuman distaaliosasta paikoitellen kasvillisuuden niin salliessa. Muodostumassa on 
kolme hieman muuta selännettä korkeampaa kohtaa, mutta muuten sen sisäinen maisema ei juurikaan vaihtele 
eikä ole erityinen. Muodostuma sijaitsee Omenojärven toisen luokan pohjavesialuella (0277652). Noin 500 
metriä muodostumalta pohjoiseen sijaitsee Omenojärven lintuvesi, joka on Naturakohde (FI0200030, 
LVO020051). Alue kuuluu Kiskonjoen - Perniöjoen vesistöjen valuma-alueeseen (MUU020025). 
 
Kirjallisuutta 
Niemelä, J., Backman, B., Grönlund, T., Ikonen, L. & Stén, C-G. 1994. Suomusjärven kartta-alueen maaperä. 
Suomen geologinen kartta 1:100 000 : maaperäkarttojen selitykset 2023. 80 s. Geologian tutkimuskeskus. 
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