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JYRÄ SUODENNIEMI 

Tietokantatunnus: MOR-Y04-013 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenityypin suurmuoto 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2121 06 Alueen pinta-ala: 7,3 ha 
Korkeus: 90 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Jyrä sijaitsee Suodenniemen kunnan Pajuniemen kylässä, noin 100  
 metriä Aliselta Vehkajärveltä koilliseen. 

Geologia 
Mouhijärven pohjoispuolitse kulkee lähes itä – länsisuuntainen, Hyynilänkankaalta Suodenniemen keskustan 
kautta Yliselle Vehkajärvelle kulkeva pitkittäisharju. Jyrän muodostuma sijaitsee tämän harjujakson välittömässä 
läheisyydessä sen eteläpuolella. Harjujakson yhteyteen on muodostunut myös Jyrän luoteispuolella oleva 
Kolonpalon moreenimuodostuma. Lisäksi Alisen Vehkajärven rannan tuntumassa on muita saman 
muodostumatyypin moreenimuodostumia. Moreenikummut ovat pääasiassa pohjamoreenia. Osa lienee jäätikön 
liikkeen suuntaisia drumliineja ja osa Rogen-tyyppisiä moreeneja eli pohjamoreenista syntyneitä, jäätikön 
liikesuuntaan nähden poikittaisia moreeniselänteitä. Alueen muodostumat kuuluvat Porin - Ahlaisten 
kumpumoreenikenttään. Jäätikön sulaessa alue jäi kokonaisuudessaan Yoldiameren peittoon. Maankohoaminen 
on nostanut silloisen rannan noin 167 - 168 metrin korkeudelle mpy (Kejonen et al. 2004). 
 
Jyrä on yksittäinen suurmuoto, joka on pitkänomainen, hieman lounaasta koilliseen suuntautunut selänne. Sen 
muoto on melko hyvin kehittynyt ja se on varsin tasalakinen. Rinteet ovat selkeät, ja etenkin muodostuman 
kaakkoisrinteen koillisosa on jyrkkä loiventuen lounaaseen päin. Kaakkoisrinteessä on havaittavissa taite ennen 
muodostuman lakiosaa. Muodostuman luoteisrinne on sitä vastoin loiva, mutta kuitenkin hahmotettavissa. 
Muodostuma rajautuu kaakkoisosastaan soistumaan. Koko alueen pintalohkareisuus on melko vähäistä, noin 
yhdestä viiteen lohkaretta aarilla, mutta alueen keskiosissa on isoja, halkaisijaltaan 2 - 5 metrin lohkareita. 
Alueen keskellä on suuri, lähes seitsemän metriä korkea siirtolohkare. Maaperäkartoituksen yhteydessä tehtyjen 
seismisten luotausten mukaan muodostuman maapeitteen paksuus on 13,2 - 17,6 metriä. Aines on vaihtelevan 
kivistä ja lohkareista hiekkamoreenia, jonka savespitoisuus on 1 - 5 % (Kejonen et al. 2004).  
 
Biologia 
Tien pohjoispuolen länsi- ja itäosassa on nuorehkoja varttuneita männiköitä (VT). Länsiosassa on 
alikasvoskuusia. Muuten kuviot ovat samankaltaisia. Valoisassa itäosan männikössä aluskasvillisuus on 
puolukkaista ja kanervaista. Varjoisessa länsiosan männikössä puolukan ohella kasvaa runsaasti mustikkaa. 
Edellisten kuvioiden väliin jää mäntytaimikko, jonka sekapuuna kasvaa koivua, kuusta ja leppää. Taimikon 
aluskasvillisuus on edellisten kuvioiden kaltaista. Lisäksi siellä täällä on lauhalaikkuja. Tien eteläpuolella on eri-
ikäisiä mäntytaimikoita. Niiden kenttäkerros on lauhaista ja puolukkaista. Paikoin kasvaa vielä horsmikkoa. 
Alueen lohkareita laikuttaa poronjäkäläkasvustot. 
 
Maisema ja muut arvot 
Muodostuma sijaitsee Suodenniemen kunnan alavassa länsiosassa, jonka korkeus merenpinnasta on yleisesti 
noin 60 - 100 metriä. Alue on topografialtaan vaihtelevaa. Moreenikumpuja ja kalliomäkiä on paljon, lisäksi 
alueen poikki kulkee lähes itä - länsisuuntainen harjujakso. Jyrän muodostuman lähiympäristöä luonnehtivat 
pienet järvet sekä metsäiset kalliomaat ja pienet soistumat. Muodostuma erottuu ympäristöstään alueen 
kaakkoisosasta, mutta ei muualta. Ympäristöön avautuu maisema lähistön pellolle. Sisäiseen maisemaan tuovat 
vaihtelua muutamat isot siirtolohkareet. Noin 1,2 km muodostumalta pohjoiseen, Suodenjärven pohjoispuolella 
sijaitsee Lavijärven - Palojärven kallioiden Natura-kohde (FI0200157), joka on myös valtakunnallisesti arvokas 
kallioalue, Suodenjärven kalliot (KAO020517). Noin 600 metriä muodostumalta pohjoiseen on Sudenkuopan  3. 
luokan pohjavesialue (0277022). 
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