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PUNASSUON MUODOSTUMA PERNIÖ 

Tietokantatunnus: MOR-Y02-019 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 2012 09 Alueen pinta-ala: 15,0 ha 
Korkeus: 62,5 m mpy Alueen suhteellinen korkeus:  10 m Muodon suhteellinen korkeus:  15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Punassuon reunamoreenimuodostuma sijaitsee Perniön  
 Leppäkorvessa Punassuon soidensuojelualueen eteläosassa. 
 
Geologia 
Kolmas Salpausselkä tulee Perniön alueelle Joutnan koillispuolelta Punassuon painannealueelta, missä 
mannerjäätikön sulamisvesien toiminta on ollut vilkasta. Ylönkylässä III Salpausselän vyöhykkeeseen voidaan 
lukea kuuluviksi neljä muinaisen mannerjäätikön reunan pysähtymisen seurauksena syntynyttä peräkkäistä 
reunamuodostumavyöhykettä: 1) Paratiisimäen kallioalueeseen nojaava, pinnaltaan paikoin erittäin lohkareinen 
reunamuodostuma, 2) Pirttinummen - Yrjänännummen leveät hiekkavaltaiset muodostumat, 3) 
Puolukkanummen muodostuma Puolukkajärven koillispuolella sekä 4) inventoitu Punassuon eteläosan 
reunamuodostuma, jonka leveys on 100 - 300 metriä ja korkeus viidestä kymmeneen metriä ja joka jatkuu 
katkonaisena teräväharjaisten, 20 - 50 metriä leveiden ja kahdesta viiteen metriä korkeiden moreeniharjanteiden 
jonona lounaaseen (Kielosto et al. 1996). Maastossa inventoitu alue on muodostuman noin 850 metriä pitkä 
läntisin osa.  
 
Punassuon muodostumalla on hyvin kehittynyt muoto. Sen proksimaalirinnettä ei pysty havainnoimaan, koska 
muodostuman pohjoispuolella olevan Punassuon pinta on lähes harjanteen huipun korkeudella. Distaalireuna on 
jyrkkä ja selkeän muotoinen. Pintalohkareisuus on vallin itäpäässä viidestä kymmeneen lohkare aarilla ja 
länsiosissa pienempi, alle yksi lohkaretta aarilla. Muodostuma vaihettuu III Salpausselkää koilliseen kuljettaessa 
Pirttinummen - Yrjänännummen hiekkamuodostumiksi. Myös Punassuon laella on paikoin kerrostuneena 
arviolta noin metrin verran hienoa hiekkaa. Muinaisen mannerjäätikön perääntymisen pysähtyminen synnytti III 
Salpausselän noin 10 000 vuotta sitten. Reunan perääntyessä sen edessä on ollut syvää vettä, joten Punassuon 
muodostuman synty on ollut subakvaattinen (Kielosto et al. 1996). 
  
Biologia 
Alueen länsiosassa soidensuojelualueen rajan länsipuolella on kastikkaista hakkuuta, jolle on istutettu 
koivuntaimia. Soidensuojelualueella selänteellä kasvaa kuivahkon kankaan nuorta karikkeista-seinäsammaleista 
mäntymetsää. Tien vieressä retkeilyreitin parkkipaikan vieressä on tiheäkasvuinen, nuorehko kuusikko, jonka 
pohjakerros on karikkeista tai sammaleista. 
  
Maisema ja muut arvot 
Muodostuma hahmottuu jyrkkänä mäkenä alueen eteläpuolella kulkevalle paikallistielle. Etenkin muodostuman 
laelta on hyvin luonnonkaunis näkymä pohjoisen Punassuon soidensuojelualueelle (SSA020015), Teijon ylängön 
Naturakohde (FI0200086) johon muodostuman itäosakin kuuluu. Alueen halki kulkee luontopolku Punassuolle 
ja viereisellä parkkipaikalla on Punassuon opastaulu. Näiden lisäksi muodostuman itäosa on Maaherrainkravin 
toisen luokan pohjavesialuetta (0258609). Lähiympäristö on pohjoisosan luonnonkaunista suomaisemaa ja 
eteläpuolella viljeltyä peltomaisemaa. 
 
Kirjallisuutta 
Kielosto, S., Kukkonen, M., Stén, C-G. & Backman, B. 1996. Hangon ja Perniön kartta-alueiden maaperä. 
Suomen geologinen kartta 1:100 000 : maaperäkarttojen selitykset 2011; 2012. 104 s. Geologian tutkimuskeskus. 
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