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PAASINIEMENVUORI HANKASALMI 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-040 Muodostumatyyppi: Drumliini 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3214 06 Alueen pinta-ala: 120,2 ha 
Korkeus: 137 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 38 m Muodon suhteellinen korkeus: 38 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Paasiniemenvuoren crag-and-tail-drumliini sijaitsee  
 Kuuhankaveden itärannalla, 5 km Hankasalmelta etelään. 
 
Geologia 
Paasiniemenvuoren hyvin suuntautunut crag-and-tail-drumliini sijoittuu Pieksämäen drumliinikentän 
pohjoisosaan. Muodostuman koko on 3100 x 700 metriä ja korkeus 38 metriä. Kallioinen ja jyrkkärinteinen 
proksimaalipää on jäätikön pyöreäksi muovaama, ja sille ovat ominaisia kallion vaakalustan mukaiset matalat 
portaat. Keski- ja distaaliosien kyljet ovat loivat mutta selväpiirteiset. Matalan distaalipään hahmottuminen olisi 
kuivalla maalla vaihettuvaa, mutta nyt Kuuhankaveteen työntyvä terävä niemi rajautuu mainiosti. Kohdealue on 
kooltaan ja rakenteeltaan seudulle jokseenkin tyypillinen, mutta rantasijainti tekee siitä poikkeuksellisen hyvin 
hahmottuvan. 
 
Kallio muodostaa drumliinin proksimaaliosan. Paljastumia on lakialueella sekä proksimaalipään länsirinteellä. 
Luotausten mukaan (Mäkelä & Illmer 1992) kalliopinta on kohdealueella varsin epätasainen, sillä moreenin 
paksuus vaihtelee keskiosan 20-33 metristä distaaliosan 14 metriin. Pintalohkareisuus on vähäinen (noin 1 kpl 
aarilla), ja lohkareet ovat keskimäärin pieniä, enintään metrin kokoluokkaa. Proksimaalipään paljastumien 
liepeillä esiintyy lohkaretihentymiä. Tieleikkauksissa aines on hiekkamoreenia. Ylin ranta on seudulla noin 145 
metrin tasolla, joten kohde on subakvaattinen. Proksimaaliosan länsikyljellä on mahdollisesti Ancylusvaiheeseen 
liittyviä rannanmerkkejä noin 125 metrin tasolla. Muinais-Päijänteen ranta on seudulla puolestaan noin 105 
metrin tasolla. Parin metrin paksuisiin rantakerrostumiin on kaivettu muutama sorakuoppa. 
 
Biologia 
Alueen eteläosan niemen kärjessä kasvaa varttunutta koivikkoa. Niininiemen peltoaukea on nykyisin osittain 
viljelemättä. Pellot on vallannut enimmäkseen tavanomainen niittykasvillisuus, mutta Mattilan talon lähellä 
kasvaa peurankelloa. Niininiemen peltoaukean pohjoisreunalla kasvaa nurmikaunokkia. Niininiemen 
länsirannalla peltojen ja järven välissä on varttunutta tuoretta–lehtomaista kuusikkoa. Niininiemen 
pohjoispuolella länsirinteessä on mm. komeaa varttunutta mäntyvaltaista metsää, nuorta koivikkoa, koivu-
kuusitaimikkoa, varttunutta sekametsää, koivutaimikkoa, hakkuuta ja varttunutta männikköä. Niininiemestä 
pohjoiseen muodostuman lakiosissa ja itärinteillä on nuorta koivikkoa, melko varttunutta koivikkoa, hakkuuta ja 
Niinilahden pohjukan lähellä järvenrannassa lehtomaista mänty-koivu-sekametsää sekä kosteaa suurruoholehtoa, 
jonka puusto koostuu enimmäkseen nuorehkoista koivuista. Paasiniemenvuoren etelä- ja itärinteillä on laaja 
hakkuu. Paasiniemenvuoren laen ja länsi- sekä pohjoisrinteiden metsät ovat valtaosin nuoria. Paasiniemenvuoren 
itärinteen alaosissa kasvaa varttunutta sekametsää, jossa on runsaasti koivua, hiukan järeitäkin haapoja, hieman 
koivupökkelöitä ja ohutta maapuuta. Haapojen tyviltä löytyi liito-oravan (VU) jätöksiä. Rinteessä on lähteinen 
juotti. Samantyyppistä varttunutta metsää jatkuu aina Paasiniemeen vievälle tielle asti. 
 
Maisema ja muut arvot 
Järven ja peltoaukeiden ansiosta kohde rajautuu ympäristöstään selkeästi. Edullisesta sijainnista huolimatta 
runsas puusto rajoittaa kohteelta näkyviä maisemia. Kuuhankavedelle avautuu vain muutamia näkymiä. Loivien 
rinteiden myötä sisäinen maisema jää melko yksitoikkoiseksi. Pari kilometriä alueen itäpuolella on 
Keskisenlammen lintuvesi (LVO090191). 
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