
�����������

�������������		
	��������	�������������	
�����������		
	����������������	����	���	������������
�������������		
	������	��� ���!������

	����	"����

	#�����	����	"����

����		��
�������������
���


� ��� �

$����������%���

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������

��
��

��
� �������



SAARI-PALOSEN KUMPUMOREENIALUE JUANKOSKI 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-070 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3333 05 Alueen pinta-ala: 87,7 ha 
Korkeus: 143 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 27 m Muodon suhteellinen korkeus: 12 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Saari-Palosen kumpumoreenialue sijaitsee Saari-Palosen  
 eteläpuolella, 11 km Juankoskelta luoteeseen. 
 
Geologia 
Saari-Palosen 2400 x 600 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Kiuruveden-Nilsiän 
kumpumoreenikentän kaakkoisosaan. Alueella on suunnilleen luode-kaakkosuuntaisia, paikoin korkeita ja 
teräväharjaisia selänteitä ja soikeahkoja kumpuja. Joukossa on myös joitain kaarevia ja jopa rengasmaisia 
rakenteita sekä pienipiirteisempää kumpareikkoa. Muodostumien halkaisija on 20-200 metriä ja korkeus 3-12 
metriä. Koko alueen korkeusero on noin 27 metriä. Muodostumien väliset kapeat painanteet ovat ohuelti 
soistuneet. Alue on mahdollisesti syntynyt subglasiaalisesti jäätikön pohjan halkeamiin puristumalla (vertaa 
MOR-Y07-069). 
 
Pintalohkareisuus on vähäinen tai olematon (alle 1 kpl aarilla), ja lohkareet ovat pieniä. Kiviä on jonkin verran. 
Tieleikkauksissa on näkyvissä valunutta, hiekka- ja hienoainespitoista moreenia. Ylin ranta on seudulla noin 150 
metrin tasolla, joten alue on kokonaan subakvaattinen. 
 
Biologia 
Saari-Palosen kumpumoreenialue on kasvillisuudeltaan rehevää. Lassinlahden lounaisosassa on laaja lehtokorpi 
(LhK) ja Karppilan tilan länsirinteellä vanha kuusilehto (OMaT) sekä lehtomaista kangasmetsää (OMT). Tilan 
ympärillä on myös laaja koivikkoinen niittyalue ja pajupensastoa. Pensastoissa ja korvissa kasvaa tuomea ja 
herukoita. Kosteimmat alueet ovat isoalvejuuren, hiirenportaan ja suurruohojen valtaamia. Ylimmän 
latvuskerroksen muodostaa kuusi. Korvissa alempana latvuksena on harmaaleppiä ja runkopuisia raitoja. 
Kuivemmilla harjanneosilla kasvaa myös järeitä mäntyjä ja tuoreen kankaan varvustoa sekä ruohovartisia. 
Puusto on erittäin monipuolista ja vaihtelevaa. Lassinlahden lehtokorven kasvillisuus on kosteusolojen mukaan 
pienipiirteisesti vaihtelevaa ja monimuotoista. Lehtokorvessa kasvaa alueellisesti uhanalaista korpinurmikkaa 
(RT), lehtoarhoa, lehtokortetta, sudenmarjaa, tesmaa, metsäkurjenpolvea, talvikeita sekä runsaasti näitä 
yleisempiä kosteikkojen ruohovartisia. Lehtojen sammalia kasvaa aukkoisessa pohjakerroksessa. Karppisen tilan 
länsipuolella oleva kuusilehto ja lehtomainen kangas on melko laaja kokonaisuus ja yhdistyy mukavasti tilan 
pensastoihin, koivuniittyihin. Lehdossa kasvaa mustakonnanmarjaa, sudenmarjaa, tesmaa, nuokkuhelmikkää 
sekä sanikkaisia. Myös täällä toisen latvuskerroksen muodostaa runkomainen harmaaleppä. Pensaskerroksen 
muodostavat herukat ja vadelma. Lehtomaisen kankaan (OMT) laikkuja esiintyy paikallisesti muuallakin 
suotuisilla kohdilla. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue on rajaukseltaan jokseenkin vaihettuva, ympäröivä maasto on jokseenkin samantyyppistä. Järvi, suot ja 
pellot rajaavat alueen kuitenkin melko selkeäksi kokonaisuudeksi. Selänteet ja kummut hahmottuvat alueella 
kuljettaessa peitteisyydestä huolimatta kohtalaisesti. Hakkuilta ja rannoilta on vaatimattomia näköaloja 
ympäristöön. Sisäinen maisema on melko vaihteleva, mutta näkyvyys on yleensä heikohko. Alueen itäpäässä on 
Karppilan autiotila ja metsittyneitä peltoja. 
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