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LÄÄSÄNMÄKI LAUKAA 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-053 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3212 09 Alueen pinta-ala: 71,9 ha 
Korkeus: 115 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 20 m Muodon suhteellinen korkeus: 20 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Lääsänmäen kumpumoreenialue sijaitsee Vihtasillan kylän  
 itäpuolella, 8 km Laukaalta etelään. 
 
Geologia 
Lääsänmäen kumpumoreenialue sijoittuu Keski-Suomen kumpumoreenikentän itäpuolelle. Alue koostuu 
kahdesta suuresta luode-kaakkosuuntaisesta moreeniselänteestä, joiden pinta on paikoin hyvin kumpuileva ja 
lohkareinen. Selänteiden koot ovat 1800 x 500 metriä ja 800 x 400 metriä, ja molemmat ovat noin 20 metriä 
korkeita. Selänteiden reunat ovat selkeät ja erityisesti eteläosissa paikoin melko jyrkät. Selänteiden päällä oleva 
kumpareikko on hieman loivapiirteisempää, yksittäisten kumpujen halkaisija on 20-100 metriä ja korkeus 3-10 
metriä. Alueella ei ole soistumia, ja yleensä melko loivat taitteet ovat näkyvissä. Alueen syntytapa on hieman 
epäselvä, mahdollisesti kyseessä on jopa ablaatiomoreenin deformoima drumliinipari. Samantapaisia, 
rakenteeltaan melko epätavallisia muodostumia on myös välittömästi alueen eteläpuolella Leppäveden 
Kuusisaaressa. 
 
Kalliosta ei ole havaintoa, mutta sen osuus alueen suurmuodoissa ei ehkä ole täysin poissuljettu, sillä 
ympäristössä kallioperän rakenteet ovat hyvin hallitsevia. Alueella on vähän leikkauksia, aines on pienissä 
kummuissa melko kivistä ja soraista hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus vaihtelee melko vähäisestä suureen (1-
yli 10 kpl aarilla). Eniten lohkareita on pienten kumpujen yhteydessä, tasaiset välialueet ovat itäisellä selänteellä 
lähes lohkareettomia. Lohkareet ovat yleensä melko pieniä, mutta suurimmat kuitenkin 3-metrisiä. Ylin ranta on 
seudulla noin 155 metrin tasolla, joten alue on selvästi subakvaattinen. Muinais-Päijänteen ranta (seudulla noin 
103 metrin tasolla) kiertää muodostumien juurella. Paikoitellen on havaittavissa heikkoja muinaisrannan 
merkkejä.  
 
Biologia 
Lääsänmäen kumpumoreenialueen puusto on vaihtelevaa. Varttuneet männiköt ja kuusikot ovat pääosin tuoretta 
kangasmetsää (MT). Itärinteellä on avaraa, järeää mäntymetsää. Mökkiasutus ja pohjoisosan laajahko 
hakkuuaukea särkevät hieman muuten yhtenäistä metsämaisemaa. Länsirinne on vaihtelevapuustoista nuorta 
sekametsää ja rinteen alaosassa on myös lehtomaista kangasta (OMT). Lääsänmäen pohjoisosan suurimpien 
kumpareiden välisellä tasanteella on reheviä, sekapuustoisia metsiköitä ja tiheää istutuskuusikkoa. Puustoisten 
kuvioiden välillä on myös kuivia niittymäisiä alueita sekä vadelma-mesiangervokasvustoja. Lehtolajeja on 
runsaasti harmaaleppävaltaisilla kosteilla lehtokuvioilla ja rehevimmissä kuusikoissa. Runsaana esiintyviä 
lehtolajeja ovat mm. näsiä, lehtokuusama, koiranheisi, mustakonnanmarja, kevätlinnunherne, sudenmarja, 
lehtotesma ja valkolehdokki. Kuivat, loivahkot lakialueet ovat avarapuustoisia, paksusammaleisia männiköitä. 
Puusto on melko luonnonmukaisesti ryhmittynyttä ja yhden puulajin metsää ei juurikaan ole. Järeitä, vanhoja 
koivuja ja kuusia kasvaa männyn rinnalla. Läntisen osa-alueen itärinteellä ja laella on nuorta kuivahkon kankaan 
(VT) sekataimikkoa. Pohjoisrinteellä on laaja hakkuuaukea. Eteläosassa on luonnontilaisen kaltainen, 
kivikkoinen vanha männikkö, jossa valtavat puut sojottavat eri suuntiin. Sammalet ja jäkälät peittävät kivikkoista 
maastoa. Sammalpeitteellä kasvaa runsaasti vanamoa, ja rinteen yläosasta löytyy jonkin verran valkolehdokkia ja 
yövilkkaa. Lounaisreunalla on louhikko. Osa-alueen länsirinne on puustoltaan vyöhykkeinen; ylärinteillä on 
enimmäkseen harvennettua kasvatusmännikköä, alarinteet ovat lehtomaisen- ja tuoreen kankaan kuusimetsiä 
(OMT, MT). 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue hahmottuu peltojen ja järven rajaamana melko hyvin ympäristöstä, mutta muodot eivät mataluuden takia 
ole kovin silmiinpistäviä. Itäisen selänteen rajaus voisi olla laajempikin. Hakatuilta kohdilta näkyy ympäröivää 
mäki- ja peltomaisemaa, mutta pääosin alue on peitteinen. Sisäinen maisema on kumpuilusta huolimatta melko 
yksitoikkoinen. Näkyvyys on paikoin lähes olematon. 
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