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PYHÄNIEMI EURA 

Tietokantatunnus: MOR-Y02-001 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 1133 09 Alueen korkeus:  47,2 ha 
Korkeus: 57,5 m mpy Alueen suhteellinen korkeus:  12,5 m Muodon suhteellinen korkeus:  13 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Pyhäniemi sijaitsee Euran eteläosassa Honkilahden  
 Kosketjärven pohjoisosassa. 
 
Geologia 
Yläneen kartta-alueella, sen kaakkoisosassa on pieni Savojärven drumliinikenttä, jonka muodostumat ovat 
samassa suunnassa kuin alueella yleinen, muinaisen mannerjäätikön virtaussuunta, 320 astetta. Drumliinien 
pituus vaihtelee 300:sta 900 metriin, leveys 100:sta 300 metriin ja korkeus seitsemästä 15 metriin. Useimmiten 
drumliinien luoteisosassa esiintyy kalliota, jonka suojapuolelle aines on kasautunut. Alueella esiintyy myös 
drumliineita, joissa ei ole havaittavissa kalliota. Pyhäniemen drumliini sijaitsee em. Savojärven drumliinikentän 
ulkorajalla, kartta-alueen pohjoisosassa. Pyhäniemen drumliini on laaja-alainen, matalahko luoteesta kaakkoon 
suuntautunut drumliini. Se muodostaa Kosketjärven pohjoisosaan yli kilometrin pituisen niemen. Sen suurin 
leveys on noin 400 metriä. Rinteet ovat loivia, ja muodostuma nousee distaaliosistaan hyvin matalana 
kaakkoisosasta luoteeseen muodostumatyypille tyypilliseen proksimaaliosan kallioalueeseen. Drumliinin 
sivurinteillä on koko muodostumaa kiertävänä, korkeustasossa noin 42,5 metriä mpy, muodoltaan pyöreähkö 
noin 1,5 metriä korkea katkeamaton rantavalli. Pintalohkareisuus muodostuman alueella on vähäinen, alle yksi 
lohkare aarilla. Muinaisen mannerjäätikön perääntyessä alueelta oli merenpinta noin 160 metriä nykyistä 
merenpintaa korkeammalla joten Pyhäniemi on syntynyt subakvaattisesti lähes 100 metriä syvään veteen. 
Pyhäniemen keskiosasta on tehty luotauslinja, jonka perusteella muodostuman paksuus vaihtelee 13,6 metristä 
20,8 metriin. Alueella ei ole maaperäleikkauksia, mutta drumliinien aines on tyypillisesti samaa pohjamoreenia 
kuin ympäristön. Lähellä muodostuman proksimaaliosaa on GTK:n tutkimuspiste, jonka mukaan moreenin 
savespitoisuus yhden metrin syvyydessä on kymmenen prosenttia. Yleisesti Honkilahden peruskarttalehden 
alueelta on pohjamoreeninäytteiden perusteella laskettu moreenin raekoostumuksen keskiarvon olevan alle 
0,0002 mm ainesta yhdeksän prosenttia, 0,002 - 0,06 mm ainesta 36,5 prosenttia, 0,06 - 0,6 - 2 mm ainesta 46,0 
prosenttia ja yli kaksi millimetriä 8,5 prosenttia (Perttunen et al. 1984). 
  
Biologia 
Alueen pohjoisosassa on varttunutta kuivahkon kankaan männikköä, jossa on matalia kalliopaljastumia, katajaa, 
alikasvoskuusia ja vähän nuorta kuusikkoa. Suoniemen pellonreunasta alkaa laaja siemenpuuhakkuu, joka 
ulottuu etelään miltei alueen länsirajalle asti. Suoniemen pellonreunassa kasvaa melko kookas runkomainen 
lehmus. Vähätalosta pohjoiseen–koilliseen on mäntytaimikkoa ja melkein siemenpuuasentoista varttunutta 
männikköä, jossa on paikoin tiheä kuusialikasvos. Lisäksi Vähätalon koillispuolella on pieni ojitettu korpi, jossa 
kasvaa tiheää kuusikkoa. Alueen länsireunalla Vähätalosta itään ja etelään on järeää varjoisaa kuusikkoa, joka on 
osin metsäkortekorpea. Vähäntalonlahden koillispuolella on harvennettu nuori koivikko, jossa kasvaa myös 
mäntyä ja kuusta. Siitä koilliseen muodostuman lakiosissa on laaja hakkuu. Suoniemen pellon eteläpuolella 
kasvaa koivutaimikkoa. Varsinaisen Pyhäniemen keskivaiheilla on taimikkoa. Lähellä lounaisrantaa on pieni 
siemenpuuhakkuu ja sen itäpuolella nuorta sekametsää ja koivutaimikko. Melko lähellä niemenkärkeä on 
kuusitaimikko ja pieni siemenpuuhakkuu. Valtaosa Pyhäniemen kärkipuoliskosta ja rantametsistä on kuitenkin 
varttunutta, varjoisaa ja monin paikoin rahkaista kuusikkoa, joka on selvästi tavanomaista luonnontilaisempaa: 
metsä on eri-ikäisrakenteista ja lahopuutakin on jonkin verran. 
 
Maisema ja muut arvot 
Pyhäniemi erottuu järveltä metsäisenä niemenä. Mantereen puolelta muodostuma sitä vastoin ei juurikaan erotu. 
Alueen kärkeen järvenrannalle kulkee merkitty polku muodostuman molempia reunoja pitkin. Muodostuman 
kärjessä on laavu, puucee sekä nuotiopaikka. Retkeilypaikalta aukeaa Kosketjärvelle luonnonkaunis 
järvinäkymä. Muualta Pyhäniemen alueelta ei keskiosan hakkuista huolimatta ole järvinäkymää, vaan paikoin 
tiheä taimikko peittää maisemat. Lähiympäristö on metsää ja maalaismaisemaa. Pyhäniemi rajautuu 
Koskeljärven (Suomenperänjärven) ja Vaaljärven lintuvesistöön (LVO020042), joka on Koskeljärven 
Naturakohde (FI0200097). 
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