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ÄSSÄNSAARI LOPPI 

Tietokantatunnus MOR-Y03-037 Muodostumatyyppi: Kumpumoreenimuodostuma 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2042 03 Alueen pinta-ala: 12,2 ha 
Korkeus: 140 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 17 m Muodon suhteellinen korkeus:    10 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Ässänsaari sijaitsee Lopen kunnassa, Pernunnummen  
 eteläpuolella, noin 500 metriä Iso-Melkuttinjärven eteläpuolella. 
 
Geologia 
Ässänsaaren kumpumoreenialue koostuu selänteistä ja kummuista, jotka ovat syntyneet Tammelan-Maakylän  
harjun ja sen Pernunnummen sandurdeltan ja toisaalta laajan ja korkean moreenipeitteisen kallioalueen, jonka  
korkein kohta on Tornimäellä noin 180 m mpy väliseen vyöhykkeeseen. Kohteen muodostumat on tulkittu  
syntyneen jäätikön reunavyöhykkeessä, jossa jäätikön virtaus joutui väistöliikkeeseen em. korkeaa mäkialuetta  
vasten. Selänteet syntyivät  jäätikön reunavyöhykkeessä, joka ilmeisesti stagnantoitui vyöhykkeittäin. 
Mahdollinen selitysmalli on myös selänteiden syntyminen aivan jäätikön reunassa, mutta selänteiden muotojen  
suhteellinen pyöreys ja kumpujen esiintyminen ja toisaalta koekaivannoissa todetut rakenteet eivät  
yksikäsitteisesti tue tällaista syntyä. Ässänsaari kuuluu Kalvolan - Rengon kumpumoreenikenttään. Kumpujen ja 
selänteiden muodot ovat hyvin kehittyneet ja muotojen korkeus on suhteellisen suuri, parhaimmillaan noin 10 
metriä. Potinmäen länsipuoliset kalliopaljastumat kuvastavat yleisesti kallioalustaa alueella. Ylimmän rannan 
taso on alueella noin 125 m mpy, joten kohteen muodostumat ovat syntyneet supra-akvaattisissa oloissa. 
Sulamisvesien kerrostamaa hiekkaa on selänteiden välisissä painanteissa (ja reunoilla), ilmeisesti alle 0,5 m. 
Aines voisi olla osin tuulen kuljettamaa hietaa, ns. cover sand-materiaalia, mutta rakeisuudeltaan se näyttäisi 
olevan tätä karkeampaa. Sulamisvesien uomastoista on viitteitä Potinmäen luoteisosassa. Alueen itäsivulla ja 
Pikanmäen - Kerminmäen suunnalla on laajempi sulamisvesiuomasto. Pintalohkareisuuden keskiarvo on 5-10 
lohkaretta aarilla, selänteissä osin yli 10 m (proksimaali), korkealla osalla kaakossa pintalohkareisuus on 
pienempi, 1-5 (-10). Alueelle on tehty kaksi tutkimuskaivantoa, joiden mukaan selänteiden aines on löyhää 
soraista hiekkamoreenia ja soramoreenia, jonka kivisyys on 30 - 35 %. 
  
Biologia 
Alueesta suurin osa on tuoretta kangasta, joskin kuivemmilla alueilla esiintyy myös kuivahkoa kangasta.  
Pohjoisosa on siemenpuuasentoista kangasta, jossa kasvaa siemenpuumäntyjen lisäksi jonkin verran koivun  
taimia. Alueen eteläosassa on mäntytaimikkoa ja pieni alue nuorta, varttuvaa männikköä. Alueella on muutamia  
pieniä, soistuvia painanteita. Ässänsaaren kasvillisuus on hyvin tavanomaista. 
  
Maisema ja muut arvot 
Selännealue ei erotu alueen ulkopuolelta, mutta alueelta on todennäköisesti kypsän metsän vaiheessa rajoitetusti  
maisemia ympäristöön. Lounais-koillis-suuntaiset selänteet ovat luonnonkauniita. Alueen sisäinen maisema on  
vaihteleva, koska selänteet ovat tiheässä ja niiden väliset painanteet ovat osin kosteikkoina. Selänteiden alla  
olevan kalliopohjan taso nousee kohti eteläkaakkoa ja alueen keskelle muodostuu törmä, joka rakentuu  
proksimaalirinteeltään korkeimmasta selänteestä. Alueen koillisosa rajoittuu Kerminnotkon purolehtojen  
suojelualueeseen LHO040178. Muodostuman pohjoisosa kuuluu 1. luokan pohjavesialueen suojavyöhykkeeseen 
 ja muodostuma rajautuu itse pohjavesialueeseen (0443351). Noin 200 metriä muodostumasta pohjoiseen  
sijaitsee Maakylän - Räyskälän Natura-alue FI0327003; Keritty - Melkuttimet-rantojensuojelualue RSO040031. 


