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TARSONSÄRKKÄ LIPERI 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-016 Muodostumatyyppi: Reuna- ja kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4221 12 Alueen pinta-ala: 35,0 ha 
Korkeus: 118 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 18 m Muodon suhteellinen korkeus: 8 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Tarsonsärkän reuna- ja kumpumoreenialue sijaitsee  
 Ristonkankaan kylän länsipuolella, 19 km Liperistä luoteeseen. 
 
Geologia 
Tarsonsärkän 1600 x 600 metrin kokoinen reuna- ja kumpumoreenialue sijoittuu Kajaanin-Outokummun 
kumpumoreenikentän eteläpäähän. Alue koostuu suuresta lounas-koillissuuntaisesta Tarsonsärkän 
reunamoreenista ja pienemmistä samansuuntaisista kumpumoreeniselänteistä ja kummukosta. Loivasti 
kumpuileva reunamoreeniselänne on 1400 metriä pitkä, 100 metriä leveä ja 3-8 metriä korkea, ja se jakautuu 
jyrkähköön eteläosaan ja varsin loivapiirteiseen pohjoisosaan. Selkein puskumoreenityyppinen epäsymmetria on 
selänteen keskiosassa, jossa proksimaalirinne on loiva ja distaalirinne jyrkkä ja lohkareinen. Alueen pienemmillä 
selänteillä on myös paikoin epäsymmetriaa, ja muukin kaakkoisosan lohkareinen kummukko on ilmeisesti niin 
ikään reuna(vyöhyke?)syntyistä. Kummut ja pienet selänteet ovat 50-200 metrin kokoisia ja 3-8 metriä korkeita. 
Muodostumaryhmien väliset painanteet ovat soistuneet. Kohdealue on pieni näyte ympäröivästä laajasta 
kumpumoreeniosakentästä, jonka leimallisia piirteitä ovat rakenteiden voimakas jäätikön virtaussuuntaan nähden 
poikittainen lounas-koillissuuntaus (osittain myös kallioperän rakenteiden aiheuttama) ja selkeiden 
reunamoreeniselänteiden runsas esiintyminen. Kenttä sijoittuu aivan Järvi-Suomen jäätikkökielekevirran reunaan 
suuren saumaharjumuodostuman eteläpuolelle. Lähiympäristön reunamoreeneista etenkin kohteelle idästä 
tultaessa näkyvä, peltojen väliin jäävä pieni Ristonkankaan reunamoreeni hahmottuu hyvin. 
 
Tieleikkauksissa on kivistä ja soraista hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta hyvin suureen 
(5-yli 10 kpl aarilla), paikoin on lohkarepainanteita. Lohkareet ovat keskikokoisia (1-3 m), ja kiviä on runsaasti. 
Ylin ranta on seudulla noin 125 metrin tasolla, joten alue on subakvaattinen ja kerrostunut ilmeisesti jäätikön 
reunassa noin 25 metrin syvyiseen veteen. 
 
Biologia 
Moreenialueella ei ole tehty kasvillisuusinventointia. Alue on suurimmaksi osaksi tasaikäistä mäntytaimikkoa tai 
kasvatusmännikköä. Pohjoisosassa on viipale varttunutta kuusikkoa (Ilmakuva ennen 1998). 
 
Maisema ja muut arvot 
Soiden rajaamat selänteet ja kumpuryhmät erottuvat kartalla ja maastossa melko hyvin, ja rajaus voisi olla paljon 
laajempikin. Muodot näkyvät osittain tieltä. Peitteiseltä ja matalalta alueelta ei ole mainittavia näkymiä 
ympäristöön. Sisäinen maisema on melko vaihteleva, mutta peitteisyys haittaa paikoin muotojen hahmottamista. 
Maasto on osittain vaikeakulkuista. Koko kohdealuetta ympäröivä tuhansien hehtaarien laajuinen 
kumpumoreeniosakenttä on lähes asumatonta metsätalous- ja metsästyskäytössä olevaa saloa. 
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