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SAUNALAHDEN KUMPUMOREENIALUE VARKAUS, LEPPÄVIRTA 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-108 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3234 09 Alueen pinta-ala: 55,6 ha 
Korkeus: 123 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 27 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Saunalahden kumpumoreenialue sijaitsee Miehalanjärven  
 pohjoispuolella, 6 km Kangaslammilta pohjoiseen. 
 
Geologia 
Saunalahden 1600 x 600 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Leppävirran kumpumoreenikentän 
itäosaan. Luode-kaakkosuuntaisella alueella on vaihtelevan kokoisia, melko jyrkkärinteisiä kumpuja ja 
selänteitä. Muodostumilla on paikoin heikko jäätikön virtaussuuntaan nähden poikittainen lounas-
koillissuuntaus. Alueen keskellä on lisäksi suuri ja korkea itä-länsisuuntainen selännemäinen rakenne. Kumpujen 
halkaisija on 20-200 metriä, suuri selänne on jopa 300 metriä pitkä. Korkeutta muodostumilla on 3-15 metriä. 
Kumpujen välissä on kapeita soistumia, ja taitteet ovat paikoin peittyneet. Alue on osa pitkää luode-
kaakkosuuntaista kumpumoreeniosakenttää, joka sijoittuu rikkonaisen kallioperän hallitsemaan maastoon. 
Kohdealueen muodostumat ovat edustava otos kentästä. 
 
Alueen ympärillä on runsaasti kalliomuotoja ja paljastumia, ja kallio voi olla lähellä pintaa myös kohdealueella 
ja muodostaa osan joidenkin kumpujen suurmuodosta. Tieleikkauksissa aines on hiekkamoreenia. 
Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta suureen (1-10 kpl aarilla), paikoin on tihentymiä. Lohkareet ovat 
keskikokoisia (1-3 m). Kiviä on runsaasti etenkin muodostumien juurella ja painanteissa. Ylin ranta on seudulla 
noin 120 metrin tasolla, joten alue lienee lähes kokonaan subakvaattinen ja vapautunut jäästä enintään 25 metrin 
syvyiseen veteen. 
 
Biologia 
Saunalahden alueen metsät ovat pääosin tuoretta kangasta (MT). Nuoret, harvahkot taimikot ovat 
paksusammaleisia. Mustikkaa sekä ruohoja kuten kultapiiskua, kieloa, keltanoita ja oravanmarjaa on runsaasti. 
Jyrkkien kumpareiden ja selänteiden ylävimmät osat, hakkuuaukeat ja kivikot ovat karuja. Näillä alueilla on 
valtalajeina puolukka tai kanerva. Pohjoisosan metsäautotien kääntöpaikan kohdalla olevan kuusi-, mänty- ja 
lehtikuusitaimikon kenttäkerroksessa kasvaa lähes yksinomaan metsälauhaa. Luoteisosassa on istutusten ja 
sekataimikoiden lisäksi tuoreen kankaan varttunutta mäntytaimikkoa, joka on osin harvennettua ja osin hyvin 
tiheää. Rehevin ja luonnontilaisin alue on kaakkoisosan havulehtipuusekametsä, jossa mäntyä runsaammin 
kasvaa kuusia ja lehtipuita. Kasvillisuus muistuttaa paikoin lehtomaista kangasta; korpimaisia painanteita on 
runsaasti ja rinteiden kuusikoissa kasvaa käenkaalia, oravanmarjaa sekä sanikkaisia. Alueella kasvaa runsaasti 
keltaliekoa sekä jonkin verran keltatalvikkia ja yövilkkaa. Alueen keskiosassa on edustavaa mustikka- ja 
muurainkorpea. Korvessa kasvaa maariankämmekkää sekä tavallisimpien rämevarpujen lisäksi vaiveroa. 
Saunalahden rantavyöhykkeessä on kapea tervaleppäinen rämereunus, jossa kasvaa mm. paatsamaa, suovarpuja 
ja kosteikkojen ruohoja. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue on rajaukseltaan melko vaihettuva, ympäristössä on runsaasti samantyyppistä maastoa. Muodostumat 
hahmottuvat kuitenkin rajatulla alueella maastossa ja tiestöltä hyvin. Hakkuilta näkyy jonkin verran ympäristön 
mäki- ja järvimaisemia, mutta suurimmaksi osaksi alue on peitteinen. Sisäinen maisema on vaihteleva. Kapeat 
suokaistaleet tuovat vaihtelua näkymiin, ja osa niistä on mukana aluerajauksessa. 
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