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NIMETTÖMÄNSUON MUODOSTUMA
Tietokantatunnus: MOR-Y02-016
Arvoluokka:
Korkeus:

4

125 m mpy

SOMERO

Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni

Karttalehti: 2024 08
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
10 m

53,2 ha

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Muodostuma sijaitsee Someron kunnan koillisosassa
Vesanojan kylässä Särkjärven ja Vesajärven välisellä kannaksella.

Geologia
Someron alueen läntinen puolisko joutui muinaisen mannerjäätikön peräytymisen jälkeen suurimmaksi osaksi
muinaisen Itämeren Yoldiamereksi kutsutun vaiheen peittoon. Itäiselle puoliskolle sijoittuva Tammelan Somerniemen ylänkö sitä vastoin oli supra-akvaattista eli vedenkoskematonta aluetta, missä moreeni ei ole
joutunut rantavoimien käsiteltäväksi. Tälle ylänköalueelle ovat ominaisia laajahkot pintamoreenista
muodostuneet kumpumoreenimaat. Kumpumoreenimaastoa luonnehtivat pienet, lähes pyöreät tai pitkänomaiset,
noin viisi metriä ympäristöstään kohonneet kummut ja niiden väliset soistuneet notkelmat. Näistä ylänköalueen
kumpumoreenialueista on inventointiin otettu mukaan Nimettömänsuon muodostuma. Se kuuluu Kalvolan –
Rengon kumpumoreenikenttään ja sijaitsee noin kolme kilometriä III Salpausselän proksimaalipuolella.
Nimettömänsuon muodostuman kummukko on erittäin hyvin kehittynyttä. Osa sen kummuista on alueelle
tyypillisesti hyvinkin pitkulaisia osan ollessa muodoltaan normaalin pyöreähköjä. Etenkin suurimmilla
kummuilla on hyvinkin jyrkät ja selkeät rinteet. Pintalohkareisuus on kumpujen rinteillä suurin, noin yhdestä
viiteen lohkaretta aarilla, muualla vain noin yksi lohkare aarilla, ja joukossa on myös suuriakin lohkareita.
Alueella on metsätien varressa leikkaus, jonka aines on kivistä hiekkamoreenia. Moreenin kivet ovat
pyöristymättömiä, teräväkulmaisia. Jäätikön perääntyessä III Salpausselän vyöhykkeeltä yli 120 metriä
merenpinnan yläpuolella sijaitseva alueet jäivät vedenkoskemattomiksi. Nimettömänsuon kumpumoreenialue on
syntynyt juuri tämän tason yläpuolelle, sen alaosia on Yoldiameri kuitenkin huuhdellut, jonka merkkinä näkyy
alueen Särkijärven puoleisessa osassa, lähellä ylimmän rannan tasoa, noin 115 metriä mpy pieni pirunpelto
(Haavisto et al. 1980).
Biologia
Alueen eteläosassa, alavilla paikoilla on tuoreen kankaan nuorta mänty-kuusimetsää, varttunutta kuusikkoa ja
hieman mäntytaimikkoa. Korkeammilla kohdilla metsä on komeaa, varttunutta, valoisaa ja osin kuusettuvaa
männikköä. Särkijärvestä kaakkoon on varttunut kuusikko, mäntytaimikkoa, hieman kivikkoinen nuori
männikkö ja pienialainen varttunut varjoisa kuusikko. Särkijärven itäpuolella on kastikkaista mäntytaimikkoa,
nuorta sekametsää ja hakkuuala. Hakkuun itäpuolella on kapea luoteesta kaakkoon suuntautunut karuhko
korpinotkelma. Notkelman itä- ja eteläpuolella kasvaa mäntytaimikkoa–nuorta kasvatusmetsää. Nimettömänsuo
on ojitettua isovarpuista rämettä. Nimettömänsuon länsi- ja pohjoispuolella on mustikkaista–kanervaista nuorta
männikköä. Nimettömänsuosta hieman länteen on maaston painanteessa melko luonnontilainen pieni räme.
Rämettä halkoo uusi sähkölinja. Honkasuon eteläpuolella on vähän varttunutta kuusikkoa, jonka länsipuolella on
pienialainen mäntytaimikko. Honkasuosta kaakkoon kasvaa harvaa nuorehkoa mänty-kuusimetsää. Siitä itään on
kasvatusmännikköä. Alueen koilliskulmassa kasvaa melko varttunutta varjoisaa tuoreen kankaan kuusikkoa.
Maisema ja muut arvot
Nimettömänsuon kumpumoreenialue hahmottuu muodostuman kaakkoisosassa kulkevalle paikallistielle
mäkisenä maastona. Alueen reunoilta pilkottaa näkymä sekä länsipuoliselle Särkjärvelle että muodostuman
itäpuolella sijaitsevalle Vesajärvelle. Sisäistä maisemaa luonnehtii kumpuileva maasto, jossa joidenkin
kumpujen rinteet ovat hyvinkin jyrkkiä. Lähiympäristöä luonnehtii kumpuileva metsämaasto.
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