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LAASOSENMÄEN KUMPUMOREENIALUE KITEE 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-015 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 4214 07 Alueen pinta-ala: 32,9 ha 
Korkeus: 115 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 18 m Muodon suhteellinen korkeus: 13 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Laasosenmäen kumpumoreenialue sijaitsee Puhossalon kylän  
 eteläpuolella, 21 km Kiteeltä länteen. 
 
Geologia 
Laasosenmäen 1000 x 800 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Kiteen kumpumoreenikentälle Toisen 
Salpausselän proksimaalipuoliselle kumpumoreenivyöhykkeelle. Alue koostuu melko pieni- ja jyrkkäpiirteisestä 
kummukosta, muotoja on enemmän kuin kartalta hahmottuu. Kumpujen halkaisija on 20-100 metriä ja korkeus 
2-13 metriä. Alueella on lievä lounas-koillissuuntaus, mutta pääosin kummut ovat suuntautumattomia. 
Kumpujen ja kumpuryhmien välinen maasto on soistunut. Kohdealue sijoittuu moreenin peittämään, loivasti 
kumpuilevaan kalliomaastoon ruhjeiden ja kalliomäkien rajaamaan matalaan painanteeseen, ja suuntautuminen 
voi olla osittain kallioperän rakenteidenkin aiheuttamaa. Lähiympäristössä vastaavantapaista, runsaasti 
kumpuilevaa maastoa on muutamia satoja hehtaareja. 
 
Kalliosta ei ole rajatulla alueella havaintoa, mutta se voi olla paikoin lähellä pintaa. Tieleikkauksissa on soraista 
hiekkamoreenia. Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta suureen (1-10 kpl aarilla), paikoin on tihentymiä. 
Lohkareet ovat keskikokoisia (1-3 m), muutama 4-metrinen pulteri löytyy. Ylin ranta on seudulla noin 95-105 
metrin tasolla, joten alue on ilmeisesti vapautunut jäästä rantavyöhykkeeseen mutta on pääosin supra-
akvaattinen. 
 
Biologia 
Laasosenmäen pohjoisosan metsät ovat tuoreen kankaan (MT) avaria, varttuneita männiköitä. Lakiosien 
kuivimmissa kohdissa on jäkäläisiä alueita ja jäkälälaikkuja. Pohjoisosan eteläisimmät kumpareet ja koko 
lounaisosa ovat luonnontilaista kuusisekametsää. Ylispuina on järeää mäntyä sekä vanhoja koivuja. Metsä on 
selkeästi jatkuvakerroksinen, nuorta havu- ja lehtipuustoa on runsaasti. Pensaista mainittakoon melko runsaana 
esiintyvä kataja. Järeää lahopuuta ei ole paljon, mutta nuorta riukuasteella olevaa on jonkin verran. Tavallisimpia 
kääväkkäitä kasvaa runsaasti. Putkilokasvilajisto on niukahko, ruohovartisia kasvaa ainoastaan korpien 
läheisyydessä. Eteläisen osa-alueen keskellä on pieni lehtomaisen kankaan (OMT) laikku, jolla kasvaa 
käenkaalia, sormisaraa ja niittyjen ruohoja. Metsälauhaa on runsaasti. Metsiä on kenties joskus laidunnettu. 
Kuusikossa kasvaa yövilkkaa ja korpien rahkaisilta reunustoilta löytyy maariankämmekkää. Itäosassa olevan 
hakkuuaukean kasvillisuus on rehevää, mistä päätellen alueella on ollut aiemmin enemmänkin lehtomaista 
kangasta (OMT). 
 
Maisema ja muut arvot 
Alueen rajaus on melko vaihettuva ja voisi olla paljon laajempikin. Rajattu alue on kuitenkin melko helposti 
saavutettavissa ja kummukko näkyy osittain tieltä. Maastossa jyrkkäpiirteiset muodot hahmottuvat yleensä 
selkeästi. Hakkuilta näkyy lähiympäristön metsäisiä mäkiä, varsinaisia kaukonäkymiä ei kuitenkaan ole. 
Sisäinen maisema on vaihteleva, paikoin pienipiirteisyys on jopa hieman eksyttävää. 
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