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KAVANIEMENNUMMI
Tietokantatunnus: MOR-Y02-020
Arvoluokka:
Korkeus:

1
85 m mpy

PERNIÖ
Muodostumatyyppi: Vastasivun drumliini

Karttalehti: 2023 01, 2021 10
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala: 373,1 ha
60 m

Muodon suhteellinen korkeus: 60 m

Kavaniemennummi sijaitsee Perniön kunnan itäosassa
Kumionpäässä, Naarjärven länsipuolella.

Geologia
Kohde on eteläisessä Suomessa todetun, Lounais-Suomen vastasivun drumliinikentän edustajia. Tämän kentän
tihein esiintymisalue on Salon-Tammisaaren seudulla. Kavaniemennummen muodostuma sijaitsee III
Salpausselän etumaastossa, vain noin kilometri Tuohitunnummen distaaliosasta. Kavaniemennummi on laajaalainen, yli kolme kilometriä pitkä ja lähes 1400 metriä leveä, kilpimäinen muodostuma. Se on suuntautunut
pohjoisluoteesta eteläkaakkoon. Muodostuma rajautuu länsiosistaan savikkopeltoihin, itäosastaan Naarjärven
rannalla oleviin lajittuneisiin rantakerrostumiin, eteläosastaan kalliopaljastuma- ja moreenimaihin sekä pieneltä
osaltaan pohjoisesta hiekka-, kallio- ja moreenimaihin. Vastasivun drumliineille tyypillisiä kalliopaljastumia
löytyy muodostuman koko distaaliosan alueelta. Pintalohkareisuus on vähäinen, alle yksi lohkare aarilla.
Suurempia lohkareita on vain muutama. Muodostumaan on tehty kolme seismistä luotausta. Maakerrosten
paksuudet vaihtelevat 17 metristä yli 25 metriin. Itäosassa, lähellä Kavaniemennummen lajittunutta
rantakerrostumaa, on pieniä maa-aineskuoppia, joista on hyödynnetty muutaman metrin paksuisia hiekka- ja
soravaroja. Rantavalleja on muodostuman alueella useissa kohdissa, mm. proksimaaliosassa sekä nauhamaisina
valleina muodostuman lakiosassa jatkuen kaakkoisosan Kiurttamäen kalliopaljastuman alueelle (Niemelä 1973,
Niemelä et al. 1987, 1994).
Mannerjäätikön perääntyessä alueelta alue jäi muinaisen Itämeren Yoldiamereksi kutsutun vaiheen peittoon
jolloin ylimmän rannan taso oli alueella noin 115 - 120 metriä mpy, joten muodostuma on syntynyt
subakvaattisesti. Trenkilästä on otettu kaivosta vesinäyte noin 1,2 metrin syvyydestä. Vesi on koostumukseltaan
samankaltaista kuin hiekka- ja sora-alueiden pohjavesi, joten pohjaveden koostumukseen vaikuttaa enemmän
muodostuman pintaosan rantahiekkakerrostuma kuin sen alla oleva moreeni. Muodostuman itärinteellä sijaitsee
geologisesti merkittävä Kavaniemennummen rantakerrostuma. Se on koko Suomusjärven alueen suurin
moreenista syntynyt matalan veden kerrostuma, kooltaan noin 1,5 km x 0,3 - 0,5 km. Se on syntynyt pääasiassa
Itämeren Ancylusjärvi-vaiheessa rannan siirtyessä asteittain yli 80 metrin tasolta noin 50 metriin mpy.
Rantaeroosiota on tapahtunut erityisesti selänteen yläosissa, mistä huuhtoutunut ja lajittunut hiekka on
kerrostunut ulappaan nähden suojaiselle itärinteelle. Moreenia peittävän rantahiekan paksuus on kahdesta
kahdeksaan metriä (Niemelä 1973, Niemelä et al. 1987, 1994).
Biologia
Alueen koillisosassa Naarjärvelle vievän tien pohjoispuolella on melko varttunutta kuusi-mäntymetsää, nuorta
mäntymetsää, nuorehkoa kuusi-mäntymetsää ja sekapuutaimikkoa. Trenkilän koillispuolella on hakkuuta ja
alueen länsiosassa nuorehkoa sekametsää ja varttunutta tuoreen-lehtomaisen kankaan järeää kuusikkoa, joka
ulottuu muodostuman länsirinteessä aina Leppämäen talolle asti. Rinteessä on noroja, ja rinteen alaosassa
Leppämäestä pohjoiseen on lähteisyyttä, jonka tienoilla kasvaa näsiää, suokelttoa, lehtopalsamia ja imikkää.
Alueen eteläosissa on laajalti varttunutta kuusikkoa ja lisäksi mm. koivu- ja mäntytaimikkoa, hakkuuta, nuorta
havusekametsää ja nuorta männikköä. Kiurttamäen itäosat ovat hakattua kalliometsää. Mäen länsiosissa on
varttunutta harvaa kalliomännikköä ja kivikko. Alueen keskiosissa on mm. hakkuuta ja varttunutta kuusikkoa ja
Kiurttamäen pohjoispuolella mm. ojitettua rämettä, koivu-mäntytaimikkoa ja pienen sorakuopan lähistöllä
varttunutta kuivahkon kankaan männikköä. Alueen koillisosassa Kavaniemennokasta lounaaseen ja länteen on
nuorta kuivahkon kankaan kasvatusmännikköä ja hakkuuta. Tervapadankäänteessä on tien eteläpuolella pieni
melko varttunut tuoreen kankaan kuusikko ja hieman kuusi-mäntymetsää sekä niistä etelään laaja hakkuu.
Maisema ja muut arvot
Kavaniemennummen vastasivun drumliini erottuu suuren kokonsa ja korkeutensa vuoksi jo kaukaa, etenkin
lännen savikkopelloilta, korkeana ja metsäisenä mäkenä. Muodostuman laidoilta aukeaa lännestä varsinaissuomalainen peltomaisema sekä itäosista pilkistää Naarjärven rantamaisema. Distaaliosan laakealla laella on
suoritettu paikoin metsänhakkuita, joilla muodostuman laakea muoto näkyy hyvin. Sisäinen maisema ei ole
juurikaan erityinen, mutta vaihtelevuutta siihen tuovat etenkin muodostuman päällä olevat rantavallit. Itäosassa
Naarjärven rannalla on loma-asutusta. Noin 500 metriä Kavaniemennumesta länteen sijaitsee Luhdanmäen

arvokas kallioalue, (KAO020110). Muodostuman itäosassa alkaa Kavaniemennummen kolmannen luokan
pohjavesialue (0258615). Alue on Kiskon - Perniönjoen vesistöjen valuma-aluetta (MUU020025).
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