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PUOLUKKASUON MUODOSTUMA JANAKKALA 

Tietokantatunnus: MOR-Y03-036 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2133 03 Alueen pinta-ala: 18,7 ha 
Korkeus: 155 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 15 m Muodon suhteellinen korkeus: 10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Puolukkasuon kumpumoreenimuodostuma sijaitsee Janakkalassa, 
Saloisten kylässä, noin 600 metriä Lempellonjärveltä etelään. 

Geologia 
Puolukkasuon kumpumoreenimuodostuma sijaitsee II Salpausselän reunamuodostumavyöhykkeen 
kaakkoispuolella. Kumpumoreenialue on osa Lammin ja Janakkalan välisellä korkealla alueella esiintyvien 
kumpumoreenialueiden kokonaisuutta, joka on osa laajempaa, Padasjoelle ulottuvaa kumpumoreenialuetta. 
Puolukkasuon alueella ylimmän rannan taso on 160 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella (Kukkonen et al. 
1988). Puolukkasuon moreenialueen lakiosa on lähes ylimmän rannan tasossa. 
 
Puolukkasuon kumpumoreenimuodostuman kummut ovat selkeitä ja osa niistä on kekomaisia. Kumpujen rinteet 
ovat selvät ja jyrkät. Alueella kumpumoreeneita on eniten Isojärven ja Lempellonjärven ympäristössä. 
Moreenikumpujen pinnalla on usein runsaasti lohkareita, muuten aines on löyhää hiekkamoreenia (Kukkonen et 
al. 1988). Pintalohkareisuus alueella on runsasta, yli kymmenen lohkaretta aarilla, aivan itäisemmässä kärjessä 
vähemmän, viidestä kymmeneen lohkaretta aarilla. Lohkareiden halkaisija on paikoin jopa 2 - 3 metriä. Kummut 
ovat hyvin kivisiä etenkin alueen eteläpäässä. Tien vieressä kumpujen välisessä painanteessa on pieni suo.  
 
Biologia 
Suurin osa puustosta on siemenpuuhakattu (VT). Tien vieressä on myös varttunutta männikköä (VT). Näiden 
metsiköiden aluskasvillisuus on puolukkaista. Kanervaa kasvaa myös runsaasti ja paikoin on 
variksenmarjalaikkuja. Varttunutta kuusikkoa (MT) on alueen luoteisosassa. Sen aluskasvillisuus on 
mustikkaista. Lahopuut alueelta puuttuvat. Alueen pintalohkareet ovat männikössä ja siemenpuuaukolla 
poronjäkäläpeitteisiä. Kuusikossa lohkareita peittävät sammalet. Alueella on myös pienialainen 
suopursuvaltainen isovarpuräme. Sen puusto on harvakasvuista varttunutta männikköä. 
 
Maisema ja muut arvot 
Isojärven ja Lempellonjärven eteläpuolella maaston topografia vaihtelee kumpuilevista moreenimäistä 
tasaisempiin suo- ja kosteikkoalueisiin. Alue on melko harvaan asuttua, pienten lampien pilkkomaa metsämaata. 
Puolukkasuon kumpumoreenialue hahmottuu alueen läpi kulkevalta tieltä. Ympäristöön ei avaudu maisemaa. 
Muodostuman sisäinen maisema on melko vaihteleva, sitä luonnehtivat kiviset kummut ja soistuma. Läntinen 
osa on hakkuuaukeata. Alueella harrastetaan savikiekkoammuntaa ja sen lähiympäristö on metsää. 
Muodostumasta noin 100 metriä kaakkoon on Ellanharjun 2. luokan pohjavesialue (0416515). 
 
Kirjallisuutta 
Kukkonen, M., Mäkilä, M., Grundström, A. & Herola, E. 1988. Jylisjärvi. Maaperäkartta 1 : 20 000 selitys. 
Karttalehti 2133 03. Geologian tutkimuskeskus. 
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