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ASEMAKANGAS LIPERI 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-006 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4221 11 Alueen pinta-ala: 41,0 ha 
Korkeus: 148 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 35 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Asemakankaan kumpumoreenialue sijaitsee Suurijoen kylän  
 luoteispuolella, 12 km Liperistä lounaaseen. 
 
Geologia 
Asemakankaan 1700 x 400 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu aivan Kajaanin-Outokummun 
kumpumoreenikentän eteläpäähän. Alueella on osittain yhteen sulautuneita lohkareisia kumpuja ja suurmuotojen 
päällä sijaitsevaa pienipiirteistä kumpareikkoa. Loivasti kaakkoon viettävän alueen kokonaiskorkeusero on 35 
metriä. Suurmuodoissa on luode-kaakko- ja lounas-koillissuuntausta, joka johtunee pääosin kallioperän 
rakenteista. Etenkin pohjoisosan jyrkkä ja suora rinne voi olla peitteinen kallioperän ruhje. Kumpujen halkaisija 
vaihtelee 30-50 metristä suurmuotojen 200 metriin, korkeutta muodoilla on 3-15 metriä. Rinteet ovat alueen 
reunoilla yleisesti melko jyrkkiä, ja soistumia on rajauksen sisällä vain vähän. Aluerajauksen eteläpuolitse 
kulkevaan katkonaiseen harjujaksoon kuuluva, tien vieressä kohoava kivikkoinen Kekovaaran sorakumpu on 
erityisen jyrkkärinteinen. Kohdealue on osa laajaa kumpumoreeniosakenttää, joka ulottuu lännessä kauas 
Suurijärven länsipuolelle. Alueen länsipuolella on runsaasti samantapaista lohkareista maastoa.  
 
Kalliota on todennäköisesti hieman mukana suurmuodoissa, Kekovaaran luoteispuolella on paljastumia. Alueella 
ei ole leikkauksia. Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta suureen (5-10 kpl aarilla), eniten lohkareita on 
länsiosassa. Lohkareet ovat keskikokoisia tai suuria (1-4 m). Länsiosan Torikivi on jopa 6-metrinen, haljennut 
pystyasentoinen paasi. Ylin ranta on seudulla noin 110 metrin tasolla, joten alue on selkeästi supra-akvaattinen. 
 
Biologia 
Asemakankaan kumpumoreenialueen länsiosat ovat luonnontilaisen kaltaisia varttuneita kuusikoita, männiköitä 
sekä sekametsiä. Metsän pohjaa verhoaa paksu sammalpeite. Tuoreimmilla alueilla kasvaa rehevää 
mustikkavarvustoa. Rakkakivikkoiset alueet ovat jäkäläisempiä ja kosteissa karhunsammaleisissa painanteissa 
kasvaa mm. puolukkaa ja pallosaraa. Pimeiden kuusikoiden pohjalla kasvaa yövilkkaa, avoimemmissa 
männiköissä mm. keltaliekoa sekä keltatalvikkia. Ruohovartisia kuten kultapiiskua, oravanmarjaa ja 
metsäkastikkaa on jonkin verran. Torikiven ympäristö on erityisen hieno luonnontilaisuutensa vuoksi. 
Läntisimmällä kummulla on luonnontilainen, synkkä kuusisekametsä. Alueelta löytyi kostea pieni suppa, jossa 
kasvaa valkolehdokkia ja maariankämmekkää, metsäkurjenpolvea, kieloa, karhunputkea, lillukkaa, kultapiiskua, 
rätvänää sekä metsäkastikkaa. Asemakankaan eteläosassa, lähellä tietä on mäntypuustoinen lehtolaikku, jossa 
esiintyy edellä mainittujen lisäksi virnoja, nuokkuhelmikkää, keltanoita, käenkaalia ja keltatalvikkia. 
Hakkuuaukon reunalla alueen länsiosassa kasvaa kissankäpälää. Itä- ja keskiosissa on suuret hakkuuaukeat ja 
jonkin verran mäntytaimikkoa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Soiden ja painanteiden osin rajaama alue erottuu kohtalaisesti ympäristöstä, itäosan rajaus on tulkinnanvarainen. 
Hakatuilta kummuilta on laajoja, metsäisiä näköaloja etelään ja pohjoiseen. Sisäinen maisema on lohkareisine 
kumpuineen ja jyrkkine rinteineen vaihteleva, ja näkyvyys on yleensä hyvä. Maasto on paikoin vaikeakulkuista. 
Alueen kaakkoispuolella oleva harju on pohjavesialuetta. 
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