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MYLLYMÄKI KURU 

Tietokantatunnus: MOR-Y04-003 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2124 08 Alueen pinta-ala: 2,4 ha 
Korkeus: 130 m mpy Alueen suhteellinen korkeus:  10 m Muodon suhteellinen korkeus:  10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Muodostuma sijaitsee Kurun Länsi-Teiskossa Näsijärvien  
 Säynäsaarien pohjoispuolella. 
 
Geologia 
Inventoitu reunamoreenikohde koostuu yhdestä muodostumasta, joka on suuntautunut idästä länteen 
kohtisuoraan  alueella vallinneen jäätikön virtaussuuntaa vastaan. Myllymäen muodostuma kuuluu laajaan Sisä-
Suomen reunamuodostumaan. Sen pituus on noin 300 metriä ja leveys suurimmillaan yli 100 metriä. Muiden 
Sisä-Suomen reunamuodostuman reunamoreenivallien koko vaihtelee pituuden ollessa 0,3 - 2 km, korkeuden 1 - 
20 metriä ja leveyden 10 - 100 metriä. Inventoidun kohteen länsipuolella sijaitsevan Kömmelinkankaan lajittunut 
aines vaihtuu Laivaniemen pohjoispuolella useiksi rinnakkaisiksi reunamoreeniselänteiksi, joista Myllymäki on 
otettu inventointiin esimerkkinä. Samasta jäätikön reuna-asemaa osoittavasta Sisä-Suomen reunamuodostumasta 
on inventoitu myös muita muodostumia mm. Hämeenkyrössä ja Tampereella. Jäätikön sulaessa jäi kartta-alue 
suureksi osaksi nykyistä paljon laajemman Itämeren muinaisvaiheen, Yoldiameren, peittoon. 
Reunamuodostuman synnyn aikainen ranta on nyt noin 160 metriä mpy. Muodostuma on siis syntynyt 
subakvaattisesti noin 30 - 40 metriä syvään veteen. Kohteen muodot ovat hyvin kehittyneitä, ja sen rinteet ovat 
varsin jyrkkiä. Proksimaalirinteet ja distaalirinteet ovat yhtä jyrkkiä. Vallin laki on melko terävä. 
Pintalohkareisuus on vähäistä, vain noin yksi lohkare aarilla. Kohteessa on maa-aineksenottokuoppa, jossa aines 
on hiekkaa noin kahden metrin syvyydelle asti. Leikkauksista, kairauksista ja luotauksista on todettu vallien 
koostuvan vuorottelevista moreeni-, hiekka-, sora- ja savikerroksista ja näiden sekaantuessa syntyneistä 
kerroksista (Kejonen et al. 1988). 
  
Biologia 
Tien itäpuolella on alaharvennettua varttunutta varjoista kuusikkoa (MT). Sen aluskasvillisuus on pitkälti 
sammaleista ja paikoin mustikkaista. Tien länsipuolella on kuusten ja koivujen kirjomaa 
kasvatusmetsämännikköä (MT). Sen aluskasvillisuus on kastikkaista. Paikoin alueella kasvaa vähän ketunleipää. 
  
Maisema ja muut arvot 
Muodostuma sijaitsee maisemallisen suuraluejaon mukaan tarkasteltuna Järvi- ja Itä-Suomen harjualueen 
länsiosassa. Lähiympäristöä luonnehtii idästä länteen suuntautunut Sisä-Suomen reunamuodostuma, joka erottuu 
paikoin muuta ympäristöä korkeammalla olevina, katkonaisina selänteinä. Jonkin matkaa muodostuman 
eteläpuolella aukeaa Näsijärven laaja ja luonnonkaunis Koljonselkä. Inventoitu alue hahmottuu kohtuullisesti 
ympäristöstä, etenkin sen pohjoisreunaa myötäilevältä tieltä. Se ei kuitenkaan juuri eroa alueen muista 
reunamoreenivalleista. Ympäristöön ei  kasvillisuudesta johtuen avaudu maisemaa. Sisäinen maisema on selkeä 
ja varsin tyypillinen reunamoreeneille. Sisäinen maisema ei juurikaan vaihtele. Noin 200 metriä inventoidun 
kohteen lounaispuolella sijaitsee suojeltu Leppäjärven puronvarsilehto (LHO040173, YSA045360, 
YSA045391). Noin 300 metriä luoteeseen on kolmannen luokan pohjavesialue (0430303). 
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