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EKRUUTINMÄET ULVILA 

Tietokantatunnus: MOR-Y02-028 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 1143 12 Alueen pinta-ala: 123,6 ha 
Korkeus: 95 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 15 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Ekruutinmäet sijaitsevat Ulvilassa, Siikelisuon itäpuolella aivan  
 Ulvilan ja Lavian kuntien rajalla. 

Geologia 
Siikelisuon ja Kivijärvenmaan ympäristössä on suuria moreenikumpuja laajalla alueella. Muodostumat ovat 7 - 
15 metriä korkeita selänteitä, joiden pituusakselien suuntaus ilmentää muodostumien synnyn aikaista jäätikön 
railoverkon muotoa. Maapeitteen paksuus kumpumoreenialueella on 5 - 20 metriä. Aineksen raekoostumus, 
tiiviys ja lohkareisuus vaihtelevat suuresti eri muodostumien välillä (Kejonen et al. 1988). Ekruutinmäet 
kuuluvat Pori - Ahlaisten kumpumoreenikenttään. Jäätikön sulaessa Kivijärvenmaan alueelta se jäi Itämeren 
peittoon. Itämeressä oli  tuolloin alkamassa Ancylusjärvi-vaihe. Alueen korkeimmat mäet kohosivat luotoina 
Ancyluskauden puolivälissä. Ancylusvaihetta seuranneen Litorinameren ylin ranta on noin 70 metriä mpy. Näin 
ollen Ekruutinmäet on ollut kokonaan veden pinnan yläpuolella Litorinavaiheen aikana (Kejonen et al. 1988). 
 
Ekruutinmäkien kummut ovat muodoltaan epäsymmetrisiä ja melko matalia lukuun ottamatta alueen itäistä osaa, 
Pakopirttimäkeä. Kumpujen rinteet eivät ole kovin jyrkät ja rinteiden taitteissa on kosteikkoa. Kumpualueen 
pintalohkareisuus on viidestä kymmeneen lohkaretta aarilla. Alueen keskiosassa lohkareisuus on runsaampaa, yli 
kymmenen lohkaretta aarilla. Pakopirttimäellä on maa-aineksen ottoa. Ottokuopan pohjalla on vettä, maa-aines 
on hiekkaista moreenia. Ekruutinmäkien eteläisiin kumpuihin, Saunamäkeen ja Pitkämäkeen, on 
maaperäkartoituksen yhteydessä tehty seismiset luotaukset. Saunamäellä maapeitteen paksuus on 12,0 - 15,0 
metriä ja Pitkämäellä 5,8 - 20,2 metriä (Kejonen et al. 1988). Ekruutinmäen kumpumoreenialueen pohjoisimmat 
kummut ovat hieman näitä kumpualueita matalampia, joten maapeite lienee hieman ohuempi. 
 
Biologia 
Pohjoisimman osa-alueen Matalamäellä on nuorta kuusikkoa, kasvatusmännikköä ja varttunutta harvennettua 
kuusikkoa, jossa kasvaa varsin järeitäkin kuusia. Ekruutinsuon ja Siikelisuon välissä on kasvatusmännikköä, 
nuorta kuusi-mäntymetsää, mäntytaimikkoa ja varttunutta kuusikkoa. Metsäautotien kääntöpaikasta etelään on 
taimikkoa, nuorehkoa kuusikkoa ja nuorta mänty-kuusimetsää. Metsäautotien mutkan notkossa kääntöpaikasta 
hiukan itäkaakkoon on nuorta koivikkoa. Siitä itään metsäautotien kaakkoispuolella on ojitettujen soiden 
välisellä mäellä hakkuuta ja varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa. Tien luoteispuolella on vähän varttunutta 
kuusikkoa ja melko kookasta mäntyä kasvava räme, jolla on pieniä keloja. Suurin osa Ekruutinmäistä on nuorta 
havumetsää. Ekruutinmäkien pohjoisosassa on myös mäntytaimikkoa, pieni karu räme ja koillisrinteen alaosassa 
varttunutta kuusikkoa. Ekruutinmäkien kaakkoisin mäki on pääosin varttunutta kuusivaltaista metsää. Mäen 
kaakkoisrinteessä on hakkuu. Pakopirttimäen ja Ekruutinmäkien välissä sijaitsevalla mäellä on varttunutta 
kuusivaltaista metsää ja pieni hakkuu. Pakopirttimäellä on mm. kasvatusmännikköä, melko varttunutta 
kuusikkoa, hakkuuta, nuorta mänty-kuusimetsää, mäntytaimikkoa ja varttunutta harvaa männikköä. Saunamäen 
pohjoispuoleisella mäellä on melko varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa ja kuivahkon kankaan 
kasvatusmännikköä. Saunamäen korkein osa on pääosin nuorehkoa mänty-kuusimetsää. Korkeilla kohdilla 
kasvaa lähinnä mäntyä ja alempana kuusta. Pyrysuon reunassa on hakkuu ja osa-alueen länsiosassa aukkoisia 
nuoria metsiä ja taimikoita. Osa-alueen kaakkoisosassa on melko varttunutta kuusikkoa. Pitkämäellä on nuorta ja 
melko varttunutta mänty-kuusimetsää. Notkoissa kasvaa varttunutta kuusikkoa. Osa-alueen lounaisosassa on 
kasvatusmännikköä, itäosassa mäntytaimikkoa ja koillisosassa siemenpuuhakkuuta ja pieni kuusitaimikko. 
 
Maisema ja muut arvot 
Kivijärvenmaan kylän länsipuolella on pinta-alaltaan laajahko, lähes asumaton suoalue. Metsäiset moreenimäet 
kohoavat saarekkeina suo- ja kosteikkoalueesta. Ekruutinmäet eivät erotu ympäristöstään kovin hyvin. 
Muodostumalta ei avaudu maisemaa ympäristöön, eikä sen sisäisessä maisemassa ole erityspiirteitä. 
Muodostuman länsipuolella oleva Siikelisuo kuuluu laajempaan, luontodirektiivin perusteella suojeltuun 
Rimpisuon - Siikelisuon Natura-kohteeseen (FI0200014). Se kuuluu myös Rimpisuo - Siikelisuo - Särkisuo - 
Kiimasuo soiden suojeluohjelmaan (SSO020054). 
 



Kirjallisuutta 
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