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SAJANTILA - KOSKELANKULMA LOPPI 

Tietokantatunnus MOR-Y03-040 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2042 08 Alueen pinta-ala: 14,1 ha 
Korkeus: 143 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 16 m Muodon suhteellinen korkeus:  12,5 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Sajantila - Koskelankulman muodostuma sijaitsee Lopella, noin  
 kolme kilometriä luoteeseen Läyliäisistä. 
 
Geologia 
Alue on II Salpausselän keskimmäisen osavyöhykkeen kehittynyt edustaja. Kohteen rajausta on tarkennettu,  
jolloin biologian tarkastelu painottuu tiukemmin rajatulle alueelle. Selänteiden distaalirinteet ovat jyrkkiä ja 
hyvin kehittyneitä, joka osoittaa niiden syntyneen jäätikön reunassa. Selänteiden jäätikön tulosuunnan puoleinen  
(luoteinen) rinne on kohteen koillispäässä, tarkennetun rajauksen (laajennuksen) osalla selvästi kaakkoisrinnettä  
loivempi, joka viittaa jäätikön reunan edenneen reuna-asemassaan, reunan muodostumaa vasten. Selänteiden  
kaarevien muotojen perusteella jäätikön reuna on selänteiden syntyessä ollut jakautuneena osakielekkeisiin.  
Aines on länsipään leikkauksen perusteella moreenia (diamiktonia). Ylimmän rannan taso alueella on noin  145 
metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella ja selänteen laki kohoaa noin 143 metrin tasoon, eli selänteen lakiosa 
on kerrostunut lähes ylimmän rannan tasoon. Inventointikohde on rajattu länteen korkean osan reunaan, 
tieleikkauksen mukaan ja samalla jättäen pois Keskitalo rakennuksineen. Pintalohkareisuus selänteessä on 
keskimäärin 1-5 lohkaretta aarilla selänteen laella ja distaalirinteen yläosassa. Länsiosassa pintalohkareisuus on 
5-10, paikoin jopa yli 10, kooltaan osa lohkareista on yli 10 m3. Kohteessa on tehty seisminen luotaus, 
maaperäkartan numero 353. 
  
Biologia 
Alueen kasvillisuus on keskimääräistä luonnontilaisempaa, sillä yli 90 % alueesta on varttunutta metsää, jossa 
kasvaa myös vanhoja lehtipuita. Vain selänteen itärinteen eteläosassa on pieni kaistale noin puolimetristä 
mäntytaimikkoa. Muodostuman metsät ovat pääosin tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Kartoitetun alueen eteläosa 
on tuoreen kankaan, varttunutta sekametsää, jossa löytyy joitakin käenkaalilaikkuja. Mänty ja harvalukuisempi 
koivu muodostavat alueella päälatvuskerroksen, jonka alla on paikoin tiheä kuusialispuusto. Eteläosan 
itärinteessä on pieni kaistale noin puolimetristä mäntytaimikkoa. Muodostuman keskiosassa tuoreen ja 
lehtomaisen kankaan laikut vuorottelevat. Alueen puusto on pääosin varttunutta kuusikkoa. Selänteen laella on 
ryhmä vanhahkoja haapoja. Lisäksi itärinteestä löytyy  pienehkö harmaalepikko, jossa kasvaa lehtomaisia 
kasveja mm. käenkaalia, sormisaraa, nuokkuhelmikkää, ahomansikkaa, metsäorvokkia ja tuomea. Muodostuman 
pohjoisosa on lehtomaisen kankaan varttunutta kuusikkoa, josta löytyy jopa iäkkäitä puuyksilöitä. Alueella 
kasvaa myös yövilkkaa. Pohjoisosassa on lisäksi vanhoja rakennusten raunioita, joiden läheisyydessä kasvaa 
mm. mustaherukkaa ja nokkosta. 
  
Maisema ja muut arvot 
Muodostuma ei hahmotu erityisen selvästi ympäristöstä. Toisaalta nyt rajattu alue rajautuu selkeästi luoteessa  
pellolle ja kaakossa suolle. Sisäisessä maisemassa selänteen laen harjan aaltomaisuus on selväpiirteistä. Alueen  
keskiosa on metsänsuojelualue - vanhojen metsien suojelukohde, Kuuselan alue (VMA040027). 


