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PIIRILAHDEN MUODOSTUMA
Tietokantatunnus: MOR-Y04-016
Arvoluokka:
Korkeus:

4

125 m mpy

KANGASALA

Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni

Karttalehti: 2141 08
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
16 m

16,3 ha

Muodon suhteellinen korkeus:

16 m

Piirilahden kumpumoreenimuodostuma sijaitsee Kangasalan
kunnan Ison Saksijärven etelärannalla rajoittuen järven Piirilahteen.

Geologia
Sahalahden ympäristössä Yoldiameren pinta oli jäätikön sulaessa noin 155 metriä mpy. Alue on siten
korkeimpia mäkiä lukuun ottamatta subakvaattista. Pakkalan Isolla Saksijärvellä on useiden neliökilometrien
alueella 10 - 20 metriä korkeita, peräkkäisiä kumpumoreenivalleja ja harjanteita, joista osan suunta on itäläntinen, jäätikön reunan suuntainen (Kukkonen & Stén 1990).
Piirilahden muodostuma on selkeä, kaakosta luoteeseen kulkeva kumpujono. Inventoitu alue rajautuu Ison
Saksijärven rantaan sekä ympäröivään suoalueeseen. Kumpujen rinteet ovat selkeät ja jyrkähköt, itse kumpuja
voi luonnehtia enemmänkin mäiksi kuin kumpumoreenialueille tyypillisiksi kekomaisiksi muodostumiksi.
Kumpujen lohkareisuus on koko alueella hyvin vähäinen, alle yksi lohkare aarilla. Muodostumassa on
tieleikkaus hieman ennen alueen läpi kulkevan metsätien ensimmäistä kääntöpaikkaa. Tieleikkauksessa aines on
hiekkaista moreenia, jonka joukossa on hieman kiviä. Alueen kumpumoreenien aineksessa on yleisesti
lajittuneita, hiekkaisia ja hietaisia osueita. Aines on yleensä löyhää hiekkamoreenia (Kukkonen & Stén 1990).
Biologia
Suurin osa alueesta on erilaisia lähinnä mäntyvaltaisia noin kymmenen metriä korkeita kasvatusmetsiä (MT).
Kuusivaltainen kuvio löytyy metsäautotien kääntöpaikan pohjoispuolelta. Pohjoisin mäki on mäntytaimikkona ja
tien kääntöpaikan luoteispuolella on kaksi pienialaista hakkuuaukkoa. Aluskasvillisuus on kastikkaista,
puolukkaista ja varjoisimmissa kohdin sammaleista. Muutamassa kohtaa kasvaa vähän sinivuokkoja. Alueen
eteläosan poikki suonotkelmaa pitkin kulkee oja, jonka varrella on hyvin tiheä kuusikko. Sen aluskasvillisuus on
kastikkaista ja sammaleista.
Maisema ja muut arvot
Piirilahden muodostuman lähimaisemaa luonnehtivat metsäisiä kalliomaita pilkkovat, runsaslukuiset pienet suot
ja soistumat sekä pienet metsälammet. Muodostuma hahmottuu hyvin ympäristöstään etenkin Isolle
Saksijärvelle. Sen sisäinen maisema ei juurikaan vaihtele, mutta alueelta avautuu luonnonkaunis näkymä Isolle
Saksijärvelle.
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