
����������	

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

������������	

�
�	������
���������	����

�����������

�
������������������
����
���
������������
 ���	�����		�

�
 ���	�
���!����"�	����


�����
#���	


$�����
����
#���	


�����

����������������


� ��� �

%	������		��&����



HENTULA – MUSTIKKASUON MUODOSTUMA MYNÄMÄKI 

Tietokantatunnus: MOR-Y02-018 Muodostumatyyppi: Reunamoreenivalliparvi 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 1044 03 Alueen pinta-ala: 222,0 ha 
Korkeus: 30 m mpy Alueen suhteellinen korkeus:  10 m Muodon suhteellinen korkeus:  5 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Hentulan - Mustikkasuon alue sijaitsee aivan Mynämäen  
 kunnan lounaisrajalla Korvensuulla lähimpien reunamoreeni- 
 vallien ollessa alle 100 metriä Laajoen uomasta länteen. 
 
Geologia 
Inventoitu alue koostuu useista muinaisen mannerjäätikön perääntymisvaiheessa sen reunan eteen syntyneistä 
valleista. Keskenään ne muodostavat jäätikön kulkusuunnan mukaisen, luoteesta kaakkoon kulkevan valliparven. 
Vallien pituus vaihtelee pisimpien ollessa noin 700 metriä, ja lyhyempien vain alle 40 metriä pitkiä. Hentula - 
Mustikkasuo kuuluu Mynämäen - Laitilan - Pyhämaan reunamoreenikenttään. Reunamoreenivallien muoto 
mutkittelee jonkin verran, ja pienimmät vallit saattavat poiketa vallitsevasta koillinen-lounas-suunnasta. Rinteet 
ovat varsin selkeät ja niiden proksimaali- eli jäätikön reunan puoleinen rinne on hieman jyrkempi kuin 
distaalirinne. Pintalohkareisuus on paikoitellen hyvinkin runsasta, yli kymmenen lohkaretta aarilla, mutta osin 
myös vähemmän. Alueella ei ole leikkauksia. Alueen vapautuessa mannerjäätiköstä oli vedenpinta alueella yli 
140 metriä nykyistä merenpintaa korkeammalla, joten muodostuma on syntynyt subakvaattisesti varsin syvään 
veteen (Perttunen et al. 1984). 
  
Biologia 
Pohjoisemman osa-alueen metsät vaihtelevat varttuneista tuoreen kankaan kuusikoista harvennettujen nuorten 
männiköiden, koivikoiden ja sekametsien kautta hakkuualoihin. Mustikkasuo on ojitettua isovarpuista rämettä ja 
kuivunutta korpea. Eteläpuoliskossa on useita maatiloja asuin- ja talousrakennuksineen sekä runsaasti peltoa, 
joista osa on metsittymässä. Suorsalan ja Uotilan tilojen ympäristössä on maakunnallisesti arvokkaaksi 
luokiteltua hakaa ja metsälaidunta. Uotilan talon eteläpuolella on sekapuuhakoja, joiden etelärinteillä on 
laikuittain avoimia tuoreita ja kuivia pienruohoniittyjä. Uotilan talon pohjoispuolella on männikkölaitumia, ja 
avoimilla reunoilla kasvillisuus on tuoretta heinäniittyä ja paikoin tuoretta pienruohoniittyä. Kasvilajistoon 
kuuluvat silmälläpidettävien ketoneilikan (NT/+), ketonoidanlukon (NT/+) ohella mm. aholeinikki, 
ahopukinjuuri, hakarasara, harmaapoimulehti, hina, hopeahanhikki, häränsilmä, kanervisara, keltamatara, 
ketopiippo, kevättädyke, kissankello, kissankäpälä, mäkitervakko, nurmitatar, peltotädyke, viherjäsenruoho ja 
virnasara (Lehtomaa 2000). 
 
Eteläisemmän osa-alueen metsät vaihtelevat varttuneista kuusikoista ja männiköistä nuorien metsien kautta 
pienialaisiin hakkuualoihin. Alueen länsiosassa kasvaa muutamia pähkinäpensaita. Metsiköiden välissä on 
paikoin edustavia soita kuten ruohokorpia, metsäkortekorpia ja reheviä korpia, joissa kasvaa sekapuuna 
tervaleppää ja kenttäkerroksessa vehkaa. Tavanomaisempia alueen soita ovat  isovarpuiset rämeet, 
muurainkorvet ja pienialaiset saranevat. Osin näiden soiden puusto on suhteellisen luonnontilaista. Jotkut suot on 
myös ojitettu. Aron talon lounaispuolella on reheviä pitkäpääsaraa kasvavia korpilaikkuja, joiden pohjoispuolelta 
löytyy myös pähkinäpensas. Osa-alueen keskivaiheilla kasvaa suokelttoa. Eteläkärjessä pellonreunassa on 
enimmäkseen rehevöitynyttä niittyä. Paikoin niityillä kasvaa mm. katajaa, häränsilmää, keltamataraa ja 
mäkitervakkoa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Muodostuma erottuu ympäristöstään metsäisinä mäkijonoina, jotka nousevat pelloilta. Alueen rajoilta aukeaa 
näkymä lähiympäristöön joka on savikkopeltoja ja maalaismaisemaa. Koillisreunan läheisyydessä virtaa Laajoki. 
Sisäinen maisema on kuitenkin kasvillisuudesta johtuen melko yksitoikkoinen. 
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