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PALOMÄENVUORI SUODENNIEMI 

Tietokantatunnus: MOR-Y04-010 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenityypin suurmuoto 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2121 03 Alueen pinta-ala: 12,0 ha 
Korkeus: 95.6 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 15 m Muodon suhteellinen korkeus:  15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Palomäenvuori sijaitsee Suodenniemen kunnan länsiosassa  
 noin kilometri Kuorsumaanjärvestä itään. 
 
Geologia 
Kuorsumaan 1 : 20 000 peruskarttalehden kaakkoisosasta lounaaseen Kuorsumaanjärven itäpuolitse 
Nevankulmasta Heinolankulmaan kulkee useiden laajojen moreenimuodostumien jono. Näistä muodostumista 
on inventointiin otettu Palomäenvuori, jonka pohjoispuolella on samantyyppistä maastoa. Palomäenvuori kuuluu 
Porin - Ahlaisten kumpumoreenikentän aivan itäisimpiin osiin. Alueen etelä- ja länsirinteet ovat erittäin jyrkkiä 
kun taas itärinne on melko loiva. Rinteissä ei ole havaittavissa taitteita. Palomäenvuoren muodostuman muoto on 
hyvin kehittynyt. Alueen lohkareisuus on hyvin runsasta, yli kymmenen lohkaretta aarilla etenkin muodostuman 
lounaisosassa sekä muodostuman päällä. Niiden muoto on pyöristynyt. Keskellä aluetta on suuri, noin viisi 
metriä leveä ja kolme metriä korkea lohkare. Muodostumassa ei ole leikkauksia, mutta alueelta 300 metriä 
länteen sijaitsevan moreenimuodostuman kohdalla on suoritettu tutkimuksia, joiden mukaan maapeitteen 
paksuus on noin 11 metriä. Alueen vapautuessa muinaisesta mannerjäätiköstä se jäi muinaisen Itämerivaiheen, 
Yoldiameren, peittämäksi. Koska koko alue on ollut veden peittämää, on moreenin pintaosa enemmän tai 
vähemmän huuhtoutunutta tai sitä peittää vaihtelevan paksuinen hiekkainen rantakerrostuma. Kuorsumaan 
karttalehden alueella ylin muinaisrannan taso on ollut lähes 180 metriä mpy, joten Palomäenvuoren muodostuma 
on vapautunut muinaisen mannerjäätikön alta subakvaattisesti noin 80 metriä syvään veteen (Kejonen et al. 
2004). 
  
Biologia 
Alueen pohjoisosa on mustikkaista ja puolukkaista sekä paikoin heikosti kanervaista varttunutta männikköä 
(MT). Alikasvoskuusia on lähes koko kuviolla. Eteläosa on enimmäkseen mustikkaista tiheää kuusi-
mäntytaimikkoa (MT). Jyrkässä länsirinteessä on lisäksi varttunutta kuusikkoa (OMT), jonka aluskasvillisuus on 
mustikkaista ja ruohoista. Ruohoista tavataan runsaasti ketunleipää ja lillukkaa sekä niukemmin mm. 
kevätlinnunhernettä, sinivuokkoa, sormisaraa ja metsäimarretta. 
  
Maisema ja muut arvot 
Palomäenvuoren muodostuma sijaitsee maisemallisen suuraluejaon mukaan Länsi-Suomen rannikkoalueella. 
Suodenniemen kunta on koko Pirkanmaahan verrattuna melko alavaa maata, sen korkeus merenpinnasta 
vaihtelee alavimpien alueiden 60 metristä korkeimpien alueiden 100 metriin. Muodostuman lähiympäristöä 
luonnehtivat melko pienialaiset suot sekä etelämpänä sijaitsevat Kiikoisten taajama-alue ja Kiikoisjärvi. 
Muodostuman pohjois- ja länsiosa hahmottuvat ympäristöstään hyvin muodostumia ympäröiville paikallisteille. 
Ympäristöön ei juurikaan avaudu maisemaa. Sisäinen maisema ei kasvillisuudesta johtuen juurikaan hahmotu. 
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