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LUUTASUON ETELÄPUOLI LOPPI 

Tietokantatunnus MOR-Y03-038 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2042 05 Alueen pinta-ala: 3,9 ha 
Korkeus: 141 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 9 m Muodon suhteellinen korkeus:      9 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Luutasuon eteläpuolen kohde sijaitsee Lopen kunnassa, Luutasuon 
 kaakkoispuolella. 
 
Geologia 
Luutasuon eteläpuolen reunamoreeniselänne on osa ryhmää, joka on syntynyt Luutasuon kaakkoispuolelle  
loivasti kaakkoon nousevalle jäätikön liikkeeseen nähden vastarinteen alueelle. Selänne on osa II Salpausselän  
sisintä (luoteisinta) osavyöhykettä. Selänne on syntynyt ylimmän rannan tason alapuolelle, laki on noin 10,  
alaosa noin 20 metriä syvään veteen, kun oletetaan ylimmän rannan tason olleen alueella noin 150 m mpy,  
Baltian jääjärven III-vaiheessa. Tutkimuskohteessa reunavyöhykkeitä on neljä, joista rajaukseen on valittu 
selväpiirteisin ja kookkain. Selänteen muoto on erittäin hyvin kehittynyt, erityisesti proksimaaliosassa, keski- ja 
itäpäässä sekä distaalisivulla. Selänteen laen leveys vaihtelee viidestä 15 metriin. Pintalohkareisuuden keskiarvo 
kohteessa on 1-5 lohkaretta aarilla, itäosan lakiosassa lohkareisuus on korkeampi,  5-10, osin yli 10 lohkaretta 
aarilla.  
 
Biologia 
Luutasuon eteläpuolen reunamoreeni on lähes kokonaisuudessaan tuoreen kankaan varttuvaa istutusmännikköä, 
jonka varjoisessa luoteisrinteessä kasvaa runsaasti kuusta ja koivua. Vain selänteen pohjoisosassa on pieni alue 
nuorta, varttuvaa kuusikkoa. Aivan moreeniselänteen pohjoiskärjessä on pieni alue lehtomaista kangasta ja tästä 
hiukan etelämpänä, tien varressa on pienehkö, varttunut haavikko. Pienellä alueella, selänteen keskivaiheilla on 
heinäinen laikku, josta löytyy lehtomaista kasvillisuutta, kuten nuokkuhelmikkää, aitovirnaa ja 
kevätlinnunhernettä. Luutasuon moreenimuodostuman kasvillisuus on hyvin tavallista. 
  
Maisema ja muut arvot 
Selänne hahmottuu lähiympäristöön, kun taimistovaiheesta päästään ja näkyvyys kasvaa. Etäämpää ympäristöstä 
ja toisaalta selänteeltä ympäristöön avatuvan maiseman arvo on suhteellisen rajoitettu. Sisäiset maisemat eli 
selänteen muodon hahmottuminen selänteen päissä tai sen lähiympäristössä kuljettaessa ovat tällä hetkellä 
rajoitetut, mutta tulevat olemaan suhteellisen selkeät. Myöskään Luutasuon suuntaan maisemalliset tekijät eivät 
todennäköisesti tule olemaan erityisen merkittäviä. Pienpiirteisyyttä selänteessä on melko vähän. Selänne 
rajautuu tiehen. Tienteon yhteydessä selänteen distaalireunaa on leikattu. Alueen pohjoispuolella oleva Luutasuo 
on Natura-alue (FI0327003, SSO040098). Itse muodostuma sijaitsee sen koillisosaa lukuun ottamatta Komion 
luonnonsuojelualueella (ESA040044).  Noin 300 metriä etelään sijaitsee Haapastensyrjä luontotyyppikohde 
(LTA300059). 


