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LEPPÄLAMMINVUOREN KUMPUMOREENIALUE    SAARIJÄRVI, ÄÄNEKOSKI 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-059 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2243 12 Alueen pinta-ala: 58,8 ha 
Korkeus: 203 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 13 m Muodon suhteellinen korkeus: 8 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Leppälamminvuoren kumpumoreenialue sijaitsee  
 Leppälamminvuoren kaakkoispuolella, 16 km Saarijärveltä  
 kaakkoon. 
 
Geologia 
Leppälamminvuoren 1200 x 500 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Keski-Suomen 
kumpumoreenikentän keskiosaan. Alue koostuu loivapiirteisestä kumpareikosta ja yksittäisistä, paikoin 
jyrkkäpiirteisistä soikeista moreenikummuista ja selännemäisistä rakenteista. Muodoilla on lievä lounas-
koillissuuntaus. Alueella on useita suppia ja kapeita soistuneita painanteita. Kumpujen halkaisija on noin 20-100 
metriä ja korkeus 3-8 metriä. Kohdealue sijaitsee epätavallisen korkealla, lähes kalliomäen laella, hieman mäen 
kaakkois- eli suojasivulla. Alue on mahdollisesti kerrostunut samoihin aikoihin länsipuolella olevan harjun 
kanssa. Harjujakson liepeillä on runsaasti kohdealueen tyyppisiä kumpumoreenialueita.  
 
Alueella ei ole leikkauksia, aines on ilmeisesti pääosin hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus vaihtelee 
kohtalaisesta suureen (5-10 kpl aarilla). Lohkareet ovat keskikokoisia (1-2 m), mutta myös muutamia 3-metrisiä 
pultereita löytyy. Ylin ranta on seudulla noin 165 metrin tasolla, joten alue on selvästi supra-akvaattinen. 
Ylimmän rannan taso hahmottuu hyvin länsipuolisen harjukankaan ja deltan tasaisena lakena. 
 
Biologia 
Leppälamminvuoren kumpumoreenialue on suurimmaksi osaksi mäntyvaltaista taimikkoa. Varttuneita kuusi- ja 
mäntymetsiä on alueen eteläosassa. Valkealammen rannalla on erittäin hieno luonnontilainen mäntymetsä ja 
isovarpuräme, jolla kasvaa tupasvillaa ja suomuurainta. Metsän paksulla sammalikolla kasvaa tähtitalvikkia. 
Valkealammen rannan rämelaiteella kasvaa tervaleppää, paatsamaa, hieskoivuja ja vanhoja, 
pähkinäpensasmaisia harmaaleppiä. Rantavyöhykkeen putkilokasvilajistoa ovat mm. vaivero, tähtisara, 
jouhisara, kurjenjalka ja suoputki. Eteläosan varttuneet puustoalueet ovat osittain luonnontilaisia. Pohjoisosan 
laajalla taimikkoalueella kasvaa männyn lisäksi runsaasti koivua. Kosteissa notkelmissa ja rämeillä kasvaa 
kuusia ja harmaaleppiä. Taimikoiden aluskasvillisuus vaihtelee korkeussuhteiden mukaan. Korkeimmilla 
kummuilla on jäkälikköä ja varpukangasta, tuoreilla alavilla alueilla kasvaa mustikkaa ja ruohomaisia kasveja. 
Esimerkiksi kultapiisku ja kielo ovat rehevillä, avoimilla kohdilla runsaita. Suppamaisten painanteiden pohjien 
kuivalla hietikolla saattaa kasvaa vain hieman metsäkastikkaa eikä muuta. Rehevät ja karut alueet vaihtelevat 
pienipiirteisesti ja soilta nousee suopursua, juolukkaa ja suokukkaa läheisille taimikkorinteille. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue rajautuu kartalla selkeästi, maastossa hahmottuminen  on hieman vaihettuvampaa. Alue on osittain suon ja 
lammen rajaama. Ympäristöön avautuu näköaloja keskiosan korkeilta kummuilta ja erityisesti hakatusta 
luoteiskärjestä, josta näkyy Lanneveden yli kauas länteen. Suurimmaksi osaksi alue on kuitenkin peitteinen. 
Sisäinen maisema on vaihteleva, mutta peitteisyyden vuoksi muotoja on paikoin vaikea hahmottaa. Lounas-
koillissuuntaiset selännemäiset rakenteet tulevat kuitenkin maastossa kuljettaessa melko hyvin esiin. Alueen 
länsipuolinen suurehko harjujakso on pohjavesialuetta. 
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