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PAJAJÄRVEN MUODOSTUMA PERNIÖ 

Tietokantatunnus: MOR-Y02-022 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2021 07 Alueen pinta-ala: 19,5 ha 
Korkeus: 70 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 10 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Pajajärvi sijaitsee Perniön kunnan lounaisosassa Perniön ja  
 Salon kuntien rajalla, Lehmijärven ja Pajajärven välisellä  
 kannaksella. 
 
Geologia 
Salon 1:100 000 karttalehdellä on muutamia päätemoreeniparvia. Suurimmat päätemoreenit ovat III 
Salpausselän vyöhykkeessä Perniössä Tuohitun - Saurun - Kirjakkalan seudulla. Niiden pituus vaihtelee puolesta 
kilometristä yli kilometriin ja korkeus 5 - 20 metriin. Näistä muodostumista on Teijon alueelta inventointiin 
otettu Pajajärven reunamoreenimuodostuma. Pajajärven alue koostuu neljästä koillisesta lounaaseen 
suuntautuneesta reunamoreenista. Kaakkoisin valli on otettu mukaan maaperäkartan tulkinnan perusteella. 
Luoteisimman reunamoreenin proksimaalirinteellä on koko muodostuman matkalla kalliopaljastumia, joten se on 
syntynyt tämän kallioharjanteen distaalipuolelle. Muista reunamoreeneista kalliopaljastumat sitä vastoin 
puuttuvat. Muodostumien rinteet ovat hyvin jyrkkiä ja muodoiltaan hyvin kehittyneitä. Etenkin distaalirinteet 
ovat paikoin erittäin jyrkkiä. Pintalohkareisuus on alueella vähäistä, paikoin yhdestä viiteen lohkaretta aarilla, 
mutta yleisesti myös alle yksi lohkare aarilla. Alueella ei ole leikkauksia, mutta päätemoreenin aines on 
tavallisesti syvemmällä kivisempää kuin pohjamoreeni. Tyypillinen piirre on myös, että aines on 
huuhtoutuneempaa kuin saman alueen pohjamoreeni. Tämä näkyy analyysituloksissa siten, että saven ja siltin 
osuus on pienempi kuin pohjamoreenissa. Alueen vapautuessa mannerjäätiköstä oli vedenpinta alueella noin 120 
metriä nykyistä merenpintaa korkeammalla, joten muodostuma on syntynyt subakvaattisesti varsin syvään 
veteen (Niemelä et al. 1987). 
  
Biologia 
Pohjoisimman osa-alueen koillisosa on harvahkoa nuorta mäntyvaltaista metsää. Aivan tien pohjoispuolella 
lounaaseen vievän tien risteyksen vieressä on nuori kuivahkon kankaan männikkö. Siitä lounaaseen kasvaa 
kasvatusmännikköä lounaaseen vievän tien molemmilla puolilla. Sen tien luoteispuolella on harvaa nuorta 
männikköä. Osa-alueen eteläkärki on nuorehkoa tuoreen kankaan kuusikkoa, jossa kasvaa jokunen lehmus. 
Pitkäjärven talon länsipuolisen entisen pellon länsipuolella kohoava mäki on hakattu. Kankareenpellon 
luoteispuoleisen osa-alueen pohjoisosan mäki on nuorta harvennettua mäntytaimikkoa. Mäen alarinteessä pellon 
reunassa on hieman varttunutta kasvatusmännikköä, jossa kasvaa mm. sinivuokkoa sekä niittykasveja. 
Kasvatusmännikön yläpuolella rinteessä on pienialainen rehevöitynyt niitty, jolla kasvaa esim. aitovirnaa, 
metsäapilaa ja keltamataraa. Osa-alueen keski- ja eteläosat ovat melko varttunutta tuoreen kankaan kuusivaltaista 
metsää. Itäisimmän osa-alueen pohjoisosan mäki on kastikkaista siemenpuuhakkuuta. Mäen länsipuolella on 
kapea kaistale nuorta kuusi- ja koivupuustoista  lehtomaista kangasta, jolla esiintyy syylälinnunhernettä, 
metsämaarianheinää ja sinivuokkoa. Sen länsi- ja eteläpuolella on nuorta kasvatusmännikköä. 
  
Maisema ja muut arvot 
Pajajärven muodostuma hahmottuu kasvillisuudesta johtuen hyvin selkeästi korkeina mäkiselänteinä 
ympäristöstään. Luoteisrinteen proksimaaliosasta aukeaa näkymä Pajajärvelle. Alueen sisäinen maisema ei 
kuitenkaan ole erityinen eikä vaihteleva. Lähiympäristö on metsämaisemaa. Muodostuma rajautuu 
lounaisosastaan Teijon ylängön Naturakohteeseen (FI0200086) ja Honissuo-Heinäsuo-Nehustasuon 
soidensuojelualueeseen (SSO020043) sekä kaakosta Kiskonjoen - Perniönjoen vesistön valuma-alueeseen 
(MUU020025). Noin 400 metriä länteen sijaitsee Hamarijärven luonnonsuojelualue (ESA020039). 
 
Kirjallisuutta 
Niemelä, J., Stén, C-G., Taka, M. & Winterhalter, B. 1987. Turun-Salon seudun maaperä. Suomen geologinen 
kartta 1:100 000: maaperäkarttojen selitykset 1043, 2021. 83 s. + 3 liites. Geologian tutkimuskeskus. 


