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KANGASLAMMEN KUMPUMOREENIALUE VESANTO 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-025 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3313 02 Alueen pinta-ala: 138,8 ha 
Korkeus: 210 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 40 m Muodon suhteellinen korkeus: 12 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Kangaslammen kumpumoreenialue sijaitsee Oinaskylässä, 13 km 
 Vesannolta luoteeseen. 
 
Geologia 
Kangaslammen 1900 x 900 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Keski-Suomen kumpumoreenikentän 
itäpuolelle. Pohjoiseen ja itään viettävän alueen kokonaiskorkeusero on 40 metriä. Alueen pohjoisosassa on 
jyrkkärinteisiä kumpuja ja selänteitä, joiden pituus on 50-300 metriä ja korkeus 5-12 metriä. Ne muodostavat 
paikoin selviä jäätikön virtaussuuntaan nähden poikittaisia lounas-koillissuuntaisia rakenteita. Alueen keski- ja 
eteläosassa kummut ovat loivapiirteisempiä ja 2-5 metrin korkuisia. Lounaisreunalla muodot ovat lähinnä 
luoteesta kaakkoon suuntautuneita. Alueella on lisäksi muutamia pieniä soistuneita painanteita ja suppia sekä 
suolampi. Kohdealue sijaitsee ympäristöönsä nähden suhteellisen korkealla, ja se on ilmeisesti syntynyt mäen 
päälle pysähtyneen jäätikön osan sulaessa paikalleen. Poikittaiset rakenteet heijastavat mahdollisesti ns. 
väistöliikkeen aiheuttamaa aineksen jakautumista jäätikön pohjalla ja / tai kerrostumista sulavan jään 
halkeamiin. Alueen eteläosassa muodot ovat enemmän suojasivumoreenin tyyppisiä. Alue on osa hajanaista 
luode-kaakkosuuntaista kumpumoreenikaistaletta ja edustava näyte seudulle tyypillisestä supra-akvaattisesta 
kumpumoreenimaastosta.  
 
Kallio tulee pintaan alueen ylimmillä kohoumilla lounaisreunalla. Tutkimusten mukaan (Tikkanen 1985) 
kumpujen aines on tyypillistä, osin murskauskelpoista hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta 
suureen (5-10 kpl aarilla). Lohkareet ovat keskikokoisia (alle 1-2 m). Ylin ranta on seudulla noin 160 metrin 
tasolla, joten alue on kokonaan supra-akvaattinen. 
 
Biologia 
Kangaslammen aluetta hallitsevat kuivahkot (VT) mäntytaimikot sekä suuri siemenpuuasentoon hakattu aukea, 
jossa kasvaa jo männyn taimia. Kangaslammen ympäristö on soistunutta (KgR), kuten alueen lounaisosakin 
(VIR, KgR). Aivan kaakkoisosasta löytyy kuivahkoa (VT), varttunutta männikköä sekä varttunutta sekametsää. 
Lajisto on alueelle hyvin tyypillistä ja tavanomaista. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue hahmottuu ympäristöstä hyvin, osa selänteistä näkyy tieltä erittäin hyvin. Pohjois- ja keskiosan hakkuilta 
on avaria näköaloja ympäristöön. Pohjoiseen ja koilliseen on näkyvyyttä yli 10 kilometriä. Sisäinen maisema on 
vaihteleva, ja hakkuiden ansiosta suurin osa muodoista erottui inventointihetkellä syyskuussa 2000 mainiosti. 
Maasto on helppokulkuista. 
 
Kirjallisuutta 
Tikkanen, J. 1985. Kiviainestutkimuksia TVL:n Kuopion piirin Keiteleen yhteistyöalueella 1984. Geologian 
tutkimuskeskus, arkistoraportti, P 13.3.2.006. 47 s. ja liitteet. 
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