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LOUHUMÄKI

NOORMARKKU

Tietokantatunnus: MOR-Y02-034
Arvoluokka:
Korkeus:

4

52,5 m mpy

Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni

Karttalehti: 1144 01
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
20 m

17,2 ha

Muodon suhteellinen korkeus:

20 m

Louhumäki sijaitsee Noormarkussa, Pori - Jyväskylä tien varrella
(vt 23), Poosjärven kaakkoispuolella.

Geologia
Noormarkun itäpuolella kulkee moreenimuodostumavyöhyke Poosjärven ja Poikeljärven väliseltä alueelta
kaakkoon. Tämä kenttä on osa laajempaa Pori - Ahlaisten kumpumoreenikenttää. Jääkauden loppuvaiheessa
jäätikkö jakautui alueella useiksi suuriksi kielekkeiksi. Porin ja Kankaanpään välillä oleva alue oli tuolloin
jäätikön kahden erisuuntaisen virtauksen välimaastoa, johon kerrostui runsaasti ainesta ja syntyi paksuja
moreenikerrostumia ja erilaisia moreenimuodostumia. Moreenimuodostumat ovat joko jäätikön liikkeen
suuntaisia kumpujonoja ja selänteitä tai suuntautumatonta kuoppa- ja kumpumaastoa. Muodostumien pinnalla on
runsaasti lohkareita. Muodostumien aines vaihtuu pintaosan löyhästä ablaatiomoreenista tiiviiseen
pohjamoreeniin. Alueen moreenimuodostumien kerrospaksuus on 6 - 10 metriä (Kukkonen et al. 1987).
Louhumäki on jäätikön liikkeen suuntainen, selkeästi muusta ympäristöstään kohoava, noin 800 metriä pitkä
kumpujono. Muodostumalla on hyvin jyrkät rinteet ja sen pintalohkareisuus on erittäin runsas, yli kymmenen
lohkaretta aarilla. Mannerjäätikön sulamisen jälkeen meren pinta oli alueella korkeimmillaan 180 metriä
nykyisen meren pinnan yläpuolella. Alue oli pitkään syvän veden peittämä (Kukkonen et al. 1987).
Biologia
Alue on valtaosin kasvatusmännikköä, jossa kasvaa myös kuusta. Männikössä on palaneita kantoja. Alueen
pohjoisosan jyrkällä itärinteellä kasvaa sinivuokkoa. Pohjoisosan mäen lounaisrinteessä on varttunutta
männikköä, jossa kasvaa myös kuusta ja hiukan koivua. Rinteen alla laaksossa on kosteapohjaista tervalepikkoa,
jossa kasvaa hiirenporrasta, mesiangervoa ja pitkäpääsaraa. Lepikossa on jonkin verran lahopuuta. Lepikon
koillispuolen kivisessä rinteessä on nuorta lehtipuustoa, joka vaihettuu varttuneeseen männikköön. Lepikon
kaakkoispuolen rinteessä kasvaa varttunutta kuusivaltaista metsää ja etelä–lounaispuolen rinteessä varttunutta
männikköä, jossa on hieman kuusta ja koivua. Jälkimmäisen tapaista metsää on myös Louhumäen länsirinteellä.
Alueen länsiosassa, jonkin matkaa sähkölinjasta luoteeseen, on hiukan varttunutta männikköä, jossa kasvaa myös
kuusta. Kohteen suurin biologinen arvo liittyy kuitenkin sen sijaintiin tärkeänä lintuvetenä tunnetun Poosjärven
Itälahden rantaniittyjen ja luhtien reunalla.
Maisema ja muut arvot
Noormarkun koillisosaan sijoittuvan Poosjärven ympäristö on kivikkoisten moreenimäkien ja niiden väliin
jäävien pienien kosteikkojen kirjomaa metsämaata. Asutus ja pienet viljelykset ovat keskittyneet järven
itäpuolelle, Poosjärven kylän ympäristöön. Louhumäki erottuu ympäristöstään kohoavana metsäisenä, pinnaltaan
kivikkoisena mäkenä. Muodostumalta ei avaudu maisemaa. Sisäiseen maisemaan tuovat vaihtelua jyrkkä
topografia sekä runsas pintalohkareisuus. Muodostuman länsipuolella oleva Poosjärvi on lintudirektiivin mukaan
suojeltu Natura-kohde (FI0200034) ja se kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan (LVO020062). Poosjärven
länsipuolella on Poosjärven luonnonsuojelualue (YSA024673).
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