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LOUKKUSAAREN KUMPUMOREENIALUE LEPPÄVIRTA 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-046 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3241 07 Alueen pinta-ala: 49,6 ha 
Korkeus: 115 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 17 m Muodon suhteellinen korkeus: 17 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Loukkusaaren kumpumoreenialue sijaitsee Sorsaveden  
 keskiosassa, 13 km Leppävirralta länteen. 
 
Geologia 
Loukkusaaren 1700 x 400 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Leppävirran kumpumoreenikentän 
keskiosaan. Alueella on rikkonaisen kalliotopografian päälle kerrostunutta hyvin lohkareista 
ablaatiomoreenikummukkoa, josta on selkeästi erotettavissa vain muutamia selkeästi itsenäisiä muodostumia. 
Tyypillisiä maastonmuotoja ovat luode-kaakkosuuntaiset jyrkkäpiirteiset selänteet, joiden korkeus on 5-10 
metriä. Muutamien selänteiden reunoilla kallio on näkyvissä, suurimmaksi osaksi kuitenkin lohkareikon 
peitossa. Moreenikerrostumat ovat ilmeisesti paksuimmillaan kohoumien suojapuolella ja painanteissa. Alueen 
rajauksessa on mukana myös pieniä soistumia. Kohdealue on osa pitkää luode-kaakkosuuntaista 
kumpumoreenikaistaletta, joka kulkee Sorsaveden eteläosan yli muodostaen lohkareikkoa, pieniä saaria ja 
karikkoja ennestäänkin rikkonaiseen saaristoon.  
 
Alueelta löytyy muutamia pieniä kalliopaljastumia. Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta hyvin suureen (5- 
yli 10 kpl aarilla). Lohkareita on runsaasti rantavyöhykkeessä, painanteissa sekä paikoin selänteiden rinteillä. 
Saaren kaakkoispäässä on laaja lohkarekenttä. Lohkareet ovat keskikokoisia tai suuria (1-2 m), alueella on jopa 
muutama 7-8 metrin kokoinen lohkare. Ylin ranta on seudulla noin 135 metrin tasolla, joten alue on 
subakvaattinen. Suursaimaan ranta on noin 100 metrin tasolla ja siis hyvin lähellä Sorsaveden nykyistä tasoa. 
Alueella on vanhoja rantatörmiä. 
 
Biologia 
Loukkusaaren rantoja kiertää yhtenäinen, varttuneen, kuivahkon (VT) mäntymetsän vyöhyke, jossa saattaa 
paikoin kasvaa runsaasti suopursuakin. Sisäosissa vaihtelevat tuore (MT) ja paikoin lehtomainen (OMT) 
kasvatussekametsä sekä varttunut, tuore (MT) mäntyvaltainen sekametsä. Luoteisosista löytyy 
kasvatusmännikköinen räme (VIR) ja koillisrannalla on yleensä koivua kasvavia soita (OlSK, OlSK-KoLu). 
Kapean maayhteyden ja alueen vaikeakulkuisuuden sekä suojelun ansiosta Loukkusaari on säilynyt 
luonnontilaisena alueena. Kasvillisuus ei kuitenkaan ole kovinkaan erikoista. 
 
Maisema ja muut arvot 
Sorsavesi rajaa kohteen erinomaisesti kartalla ja maastossa. Vain kapea ja matala, lohkareinen kannas liittää 
alueen mantereeseen. Rannoilta ja muutamalta selänteeltä avautuu vaihtelevia näköaloja Sorsaveden saaristoon. 
Sisäinen maisema on vaihteleva, ja etenkin rannoilla vaikutelma on paikoin erämainen. Alueen saavutettavuus 
maitse on melko hankalaa. Kohdealue kuuluu kokonaan Sorsaveden saariston Natura-alueeseen (FI0600030). 
Poikkeuksellisen runsaasti saaria sisältävä vesialue soveltuu mainiosti veneilyyn ja retkeilyyn. Järven keskiosan 
saarilla ja luodoilla on omaleimainen kalamajojen ja mökkien keskittymä. 
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