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TORNIMÄKI NOORMARKKU 

Tietokantatunnus: MOR-Y02-010 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni  
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 1144 07 Alueen pinta-ala: 74,0 ha 
Korkeus: 70 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus:  10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Tornimäki sijaitsee Noormarkun kaakkoisosassa, Lassilan  
 kirkonkylässä kirkon ja sitä ympäröivän hautausmaan  
 pohjoispuolella. 
 
Geologia 
Moreeni ja moreenikerrostumat peittävät noin kolmanneksen Lassilan alueen maapinta-alasta. Lassilan 
jokilaakson rinteillä ja eteläosan laajalla korpialueella on huomattavan paksuja moreenikerrostumia ja lukuisia 
moreenimuodostumia. Vasaraseismisten luotausten ja kaivotietojen mukaan moreenimuodostumissa on ainesta 
keskimäärin 10 - 14 metriä ja kookkaimmissa muodostumissa lähes 20 metriä. Inventointiin on otettu mukaan 
Tornimäki. Lassilan kumpumoreenivyöhyke on Etelä-Suomen laajimman kumpumoreenikentän pohjoisosaa. 
Jääkauden loppuvaiheessa jäätikkö jakautui useiksi suuriksi kielekevirroiksi. Porin ja Kankaanpään välillä oleva 
alue oli tuolloin jäätikön kahden erisuuntaisen virtauksen välimaastoa, johon kerrostui runsaasti ainesta ja syntyi 
paksuja moreenikerrostumia ja erilaisia moreenimuodostumia. Kumpumoreenikentän koko pituudelta kulkee 
useita luode-kaakkosuuntaisia  ruhjelinjoja, jotka osaltaan ovat saattaneet vaikuttaa kumpumoreenien syntyyn. 
Jäätikkö on irrottanut kiviainesta ruhjeisen rikkinäisen kallioperän kohdalta helpommin kuin ehjän kallioperän 
alueelta. Runsaan kiviaineskuorman johdosta jäätikön liike hidastui suhteessa sen ympäristöön. Eri nopeuksilla 
virtaavien jäämassojen välillä syntyi jännitteitä, jäähän muodostui halkeamia, jotka täyttyivät jäätikön 
jauhamasta kiviaineksesta eli moreenista. Tornimäki kuuluu Porin - Ahlaisten kumpumoreenikenttään 
(Kukkonen et al. 1988). 
 
Tornimäki koostuu pitkulaisista, pohjoisesta etelään suuntautuneista suurkummuista. Kummuilla on paikoin 
hyvinkin jyrkät ja selkeät rinteet. Alue on vähälohkareisempi kuin useimmat muut Lassilan alueen 
kumpumoreenimuodostumat, sillä sen pintalohkareisuus on viidestä kymmeneen lohkaretta aarilla. Tornimäen 
alueella ei ole leikkauksia, mutta Geologian tutkimuskeskuksen tekemän kiviainestutkimuksen yhteydessä on 
Lassilan alueen moreenimuodostumiin kaivettu koekuoppia, joiden syvyys oli 3 - 3,5 metriä. Koekuopista 
todettiin kivisyyden vähenevän puoleen siirryttäessä pintaosasta kahden metrin syvyyteen. Suurin kivisyys 
yhdestä kahteen metriä paksussa pintakerroksessa saattaa olla jopa 50 % eli aines on ns. kivimoreenia. Tämän 
kerroksen alapuolella moreeni on koostumukseltaan soramoreenia tai soraista hiekkamoreenia. Lassilan 
jokilaakson rinteiden moreenimuodostumien aines on jonkin verran tätä hienompaa hiekkamoreenia ja 
pintalohkareita on vähemmän. Muinaisen mannerjäätikön sulamisen jälkeen alue jäi kokonaan syvän veden 
peittämäksi. Se on siten vedenkoskettamaa eli subakvaattista. Jäätikkö oli painanut maan kuorta tuhansien 
vuosien ajan, joten veden pinta maankuoreen nähden oli tuolloin noin 180 metriä mpy. Muodostuma on siis 
syntynyt subakvaattisesti yli 100 metriä syvään veteen (Kukkonen et al. 1988). 
  
Biologia 
Läntisimällä osa-alueella on mänty- ja koivutaimikkoa, nuorta mäntymetsää ja havusekametsää, 
kasvatusmännikköä, siemenpuuhakkuuta ja avohakkuuta. Keskiosan itärinteen alla  ja osin eteläosassa melko 
varttunutta kuusikkoa ja havusekametsää. Lassilan kirkon kaakkoispuolen mäellä kasvaa lehtomaista varttunutta 
kuusikkoa ja harvennettua sekametsää. Mäellä on puutarhasta levinneenä hiukan vaahteraa ja taikinamarjaa. 
Kirkon ympäristössä on muutenkin hieman kulttuurikasveja mm. lehtosinilatvaa. Palomäki on suurimmaksi 
osaksi hakattu.  Palomäen pohjoispuolen mäet ovat lähinnä mäntytaimikkoa, varttunutta kuusikkoa sekä 
kasvatusmännikköä. Hiilenmäen kaakkoispuolella on hakkuu ja eteläpuolisko on miltei kokonaan 
kasvatusmännikköä. Pohjoispuoliskossa on mäntytaimikkoa, hakkuuta, nuorta ja varttunutta havumetsää. 
Rousunjärven osa-alueen pohjoisosat ovat nuorta mänty-kuusimetsää. Rousunjärven rannassa kasvaa melko 
varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa. Eteläosissa on enimmäkseen kuivahkon kankaan kasvatusmännikköä ja 
myös hieman varttunutta kuusikkoa sekä hakkuuta. Palomäennevan itäpuolisen osa-alueen koillisosa on 
varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa. Pohjoisosassa on myös mm. hakkuuta ja nuorehkoa havumetsää. 
Eteläosassa on eri-ikäisiä havumetsiä. 
  
Maisema ja muut arvot 
Muodostuma hahmottuu ympäristöstään pohjoisesta etelään suuntautuvina mäkinä. Muodostumalta ei juuri 
aukea näkymiä ympäröivään maisemaan paitsi paikoin ympäröiville pelloille. Läntisemmän kummun eteläosassa 



on Lassilan kyläkirkko ja hautausmaa. Sen sisäinen maisema ei juurikaan vaihtele, kumpujen välissä on peltoa. 
Muodostuman ympäristö on Lassilan kirkonkylää. Inventoidulla alueella ei ole suojelualueita, mutta noin 500 
metriä pohjoiseen sijaitsee Pitkäsuon soidensuojelualue (SSO020063), joka on Pitkäsuon Naturakohde 
(FI0200019). 
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