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LEUSTUN REUNAMOREENI KORPILAHTI 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-093 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2233 11 Alueen pinta-ala: 10,8 ha 
Korkeus: 138 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 18 m Muodon suhteellinen korkeus: 12 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Leustun reunamoreeni sijaitsee Leustun kylän kaakkoispuolella,  
 8 km Korpilahdelta länteen. 
 
Geologia 
Leustun reunamoreeni on osa Sisä-Suomen reunamuodostumaa. Moreeniselänne on huomattavan pitkä, kapea ja 
jyrkkäpiirteinen, ja se tekee hyvin tiukan, silmukkamaisen mutkan. Laeltaan hieman kumpuilevan selänteen 
pituus on noin 1800 metriä ja leveys 20-100 metriä. Korkeutta selänteellä on 5-12 metriä. Selänteen rinteet ovat 
selkeät, paikoin harjumaisen jyrkät ja korkeat. Rinteet ovat jokseenkin symmetriset, mutta itäinen (distaali)rinne 
on hieman korkeampi, ja läntisen (proksimaali)rinteen puolella on pieniä moreenikumpuja. Taitteet ovat 
näkyvissä, silmukan sisään jäävä pieni suo peittää hieman rinteiden alaosia. Melko poikkeuksellisen muotoisen 
kohdealueen syntytapa on kokonaisuutena hieman epäselvä. Selänteet lienevät kerrostuneet jäätikön reunan 
eteen, mutta muodot voivat viitata myös railoon kerrostumiseen tai jäätikön pohjalla puristumiseen. Matala 
silmukkaosa on ehkä valunut tai puristunut sulavan jäälohkareen ympärille. Selänteen molemmin puolin 
reunamoreenit esiintyvät tyypillisinä matalina valleina, mutta myös epämääräisempää kumpareikkoa löytyy. 
 
Aines on matalissa leikkauksissa hiekkamoreenia, pintakerros on yleisesti hiekkainen tai sorainen. 
Moreeniselänne rajoittuu lännessä vaihettuvasti Lehtimäenkankaan deltaan, maalajiero hahmottuu lähinnä 
metsätyypin muuttumisena tuoreesta kuivaksi kankaaksi. Selänteen pintalohkareisuus on vähäinen (alle 1 kpl 
aarilla), ja pienet lohkareet ovat enimmäkseen kivifraktiota. Ylin ranta on seudulla noin 145 metrin tasolla 
(viereiset delta-alueet ovat noin 140-145 metrin tasolla), joten alue on ilmeisesti kokonaan subakvaattinen ja 
vapautunut jäästä noin 25 metrin syvyiseen veteen. 
 
Biologia 
Leustun moreeniselänteen pohjoisosassa on lehtoa (OMaT, VRT) ja lehtomaista kangasta (OMT). Keski- ja 
länsiosassa on järeäpuustoisia tuoreen kankaan kuusisekametsiä ja männiköitä (MT). Tuoreen kankaan metsissä 
on paksu kangasmetsäsammalpeite, jossa kasvaa yövilkkaa ja vanamoa paikoitellen laajoina kasvustoina. 
Pohjoisosan jyrkkä itärinne on erittäin rehevää lehtoa, länsirinne on hieman karumpi ja vähälajisempi. Itäisellä 
rinteellä kasvaa mm. lehtokuusamaa, kevätlinnunhernettä, mustakonnanmarjaa ,sudenmarjaa, kaiheorvokkia ja 
nuokkuhelmikkää. Moreenialueet sulautuvat hienosti ympäröiviin metsäalueisiin ja korpiin muodostaen 
erityislaatuisen kokonaisuuden. Poikkeuksen muodostavat eteläosan laajahko hakkuuaukea ja aivan 
pohjoisimmalla kumpareella oleva heinittynyt hakkuu. 
 
Maisema ja muut arvot 
Jyrkkäpiirteinen selänne rajautuu kartalla selkeästi ja erottuu maastossa peitteisyydestä huolimatta hyvin, mutta 
ei kuitenkaan näy kovin kauas. Ympäristöön on selänteeltä joitain pelto- ja suonäkymiä. Sisäinen maisema on 
jyrkkine rinteineen ja kumpuineen vaihteleva, ja mutkittelevaa selännettä pitkin kuljettaessa sen muoto 
hahmottuu mainiosti. Näkyvyys on yleensä melko hyvä. Alueen lounaispuolinen Lehtimäenkankaan delta on 
pohjavesialuetta. 
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