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TERVASENSUON KUMPUMOREENIALUE SUONENJOKI 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-010 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3223 11 Alueen pinta-ala: 50,3 ha 
Korkeus: 140 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 22 m Muodon suhteellinen korkeus: 12 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Tervasensuon kumpumoreenialue sijaitsee Iso-Tervasen  
 pohjoispuolella, 18 km Suonenjoelta lounaaseen. 
 
Geologia 
Tervasensuon 1300 x 1000 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Etelä-Savon kumpumoreenikentän 
pohjoisosaan. Alue koostuu kummuista, selänteistä ja ilmeisesti jäätikön reuna-asemaan syntyneestä erikoisesta 
muodostumaketjusta. Alueen kokonaiskorkeusero on 22 metriä. Alueen eteläosan kummut ovat matalia ja 
loivapiirteisiä. Niiden halkaisija on noin 50 metriä ja korkeus 3 metriä. Keskiosan poikittaiset lounas-
koillissuuntaiset selänteet ovat n. 100 metriä pitkiä ja enimmillään 5 metriä korkeita. Selänteiden muoto on 
epäsymmetrinen, distaalirinne on paikoin huomattavasti korkeampi ja jyrkempi kuin proksimaalirinne. 
Pohjoisosan omalaatuinen, hieman reunamoreenityyppisten muodostumien ketju on luode-kaakkosuuntainen, ja 
se näyttää jatkuvan heikkoina rakenteina myös rajauksen ulkopuolelle. Ketju koostuu kolmesta "deltamaisesta" 
muodostumasta, joiden halkaisija on noin 200 metriä ja korkeus 5-12 metriä. Muodostumien kaakkoiset 
(distaali)rinteet ovat jyrkkiä, ja rinteiden yläreunalla on lisäksi matala ja loivapiirteinen valli. Muodostumaketjun 
luoteisreuna on puolestaan loiva ja osin ympäristöön vaihettuva. Kohdealueen muodostumien synty on ilmeisesti 
monivaiheinen. Alueelle on mahdollisesti ensin kehittynyt suojasivu(drumliini)tyyppinen moreenikerrostuma 
(Hillokangas), joka on sulamisvaiheessa deformoitunut ja peittynyt ablaatiomoreenilla. Poikittaiset selänteet ja 
pohjoisosan leveä muodostumaketju lienevät reunasyntyisiä, mutta on epäselvää, ovatko muodot syntyneet 
paikalleen sulavan jään railoihin kerrostumalla ja puristumalla vai aktiivisen jäätikön oskilloinnin tuloksena. 
Kohdealue on osa hyvin lohkareista kumpumoreeniosakenttää, joka on kerrostunut korkeiden kalliomäkien 
hallitsemaan maastoon mäkien suojasivuille ja niiden välisiin laaksoihin.  
 
Kalliosta ei ole havaintoja. Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta hyvin suureen (5- yli 10 kpl aarilla). 
Painanteissa ja soilla on yleisesti lohkarekuoppia ja -kenttiä. Lohkareet ovat melko suuria (1-3 m), mukana on 
jopa yli viisimetrisiä, seudulle tyypillisestä karkeasta porfyyrisesta graniitista koostuvia lohkareita. 
Tieleikkauksissa aines on kivistä hiekkamoreenia. Ylin ranta on seudulla noin 145 metrin tasolla, joten alue on 
kokonaan subakvaattinen. 
 
Biologia 
Alue on luoteisosaltaan varttunutta, kuivahkoa (VT) tai tuoretta (MT) mäntymetsää. Itäosassa sijaitsee 
kivikkoinen hakkuuaukea, jossa kasvaa muutamia männyn taimia. Muuten alueella on kuivahkoa (VT) 
mäntytaimikkoa tai mäntymetsää, muutamia pienialaisia, tuoreita (MT) kuusikoita sekä pieni räme (KgK). 
Rajauksen ulkopuolelle jää ojitettuja, mäntyä kasvavia soita sekä kahden lammen ympäristö soineen (TR). 
Kasvillisuus on tyypillistä, koillisosassa hieman rehevämpää kuin lounaassa. Mainittavaa lajistoa ei löytynyt. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen rajautuminen ympäristöstä on melko vaihettuvaa. Suot rajaavat kuitenkin aluetta luoteessa ja kaakossa. 
Matalalta ja peitteiseltä alueelta ei ole juuri lainkaan näkymiä ympäristöön. Sisäinen maisema on melko 
vaihteleva, mutta suuret osat alueesta ovat myös hieman eksyttävää, loivasti kumpuilevaa lohkareikkoa. 
Poikittaiset selänteet ja kummut hahmottuvat kuitenkin itäosan hakkuulla hyvin. Alueen pohjoispuolella kahden 
kilometrin päässä on Keurunmäen-Haavikkolehdon Natura-alue (FI0600015), jossa on niin ikään runsaasti hyvin 
lohkareista kumpumoreenimaastoa. 
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