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MUSTAMÄKI KIURUVESI 

Tietokantatunnus: MOR-Y07-050 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 3324 09 Alueen pinta-ala: 12,4 ha 
Korkeus: 220 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 25 m Muodon suhteellinen korkeus: 25 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Mustamäen kumpumoreenialue sijaitsee Pihlajamäen  
 luoteispuolella, 30 km Kiuruvedeltä pohjoiseen. 
 
Geologia 
Mustamäen 1000 x 200 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Kiuruveden-Nilsiän kumpumoreenikentän 
pohjoisosaan. Alueella on neljä itä-länsisuuntaista jyrkkäpiirteistä kumpua ja selännettä. Muodostumien pituus 
on 200-600 metriä, leveys 30-100 metriä ja korkeus 5-25 metriä. Rinteet ovat paikoin hyvin jyrkkiä. Ukonmäen 
länsipää on muodoltaan lähes harjumainen, ja muutkin kohdealueen selänteet poikkeavat muodoiltaan selkeästi 
ympäröivästä matalasta kumpareikosta. Muodostumat ovat todennäköisesti syntyneet paikalleen sulaneen 
jäätikön halkeamiin kertyneestä aineksesta. Jos muodostumien aines on pääosin lajittunutta, ne ovat kenties 
tulkittavissa jopa kames-tyyppisiksi. Samantapainen kapeiden selänteiden muodostama luode-kaakkosuuntainen 
parvi on myös nelisen kilometriä kohdealueen luoteispuolella. Kohdealue on osa muodoiltaan omaleimaista, 
lähes 5000 hehtaarin laajuista Heinäperän kumpumoreeniosakenttää (katso MOR-Y07-049). 
 
Pintalohkareisuus on hyvin vähäinen (alle 1 kpl aarilla), kiviä on jonkin verran. Ukonmäen pienessä 
tieleikkauksessa pinnassa on hiekkaa. Ylin ranta on seudulla noin 185 metrin tasolla, joten alue on supra-
akvaattinen. 
 
Biologia 
Mustamäen kumpumoreenialueen metsät ovat tuoreen (MT) ja lehtomaisen kankaan (OMT) männiköitä ja 
kuusisekametsiä. Pohjoinen vaihtelevapuustoinen Mustamäen selänne on suurelta osin rehevää lehtomaista 
kangasmetsää ja lehtoa (OMaT). Kaakkoisosan pitkällä kapealla Käkimäen selänteellä puusto on nuorta, tuoreen 
kankaan (MT) harvennettua männikköä ja sekapuustoista taimikkoa. Taimikossa on paksu sammalikko ja 
rehevää mustikkavarvustoa sekä tuoreen kankaan ruohoja kuten kultapiisku, oravanmarja ja metsämaitikka. 
Katajaa kasvaa runsaasti. Länsiosan kumpareilla on varttunutta tuoreen kankaan paksusammaleista mänty-
kuusisekametsää. Metsä on luonnontilaista, melko avara- ja järeäpuustoista. Rehevän mustikkavarvuston lisäksi 
metsän sammaleisella pohjalla kasvaa vanamoa ja yövilkkaa. Metsästä voi löytää myös keltaliekoa ja 
valkolehdokkia. Ympäröivien rämeiden kasvillisuus sulautuu kauniisti jyrkkäpiirteisiin 
kangasmetsäsaarekkeisiin. Mustamäen selänne on lehtomaista kangasta (OMT). Etelärinteellä on hakkuuaukeaa, 
harvennuksia sekä nuorta kuusilehtipuusekametsää. Valoisa rinne on heinittynyt voimakkaasti. Laella on nuoria, 
tiheäpuustoisia kuusikoita ja harmaalepiköitä, joissa kasvaa suurirunkoisia vanhoja pihlajia, raitoja ja 
harmaaleppiä sekä haapaa. Katajaa on runsaasti, varsinkin niittymäisillä avoimilla kohdilla. Aluskasvillisuus 
vaihtelee, mutta on harjanteen keski- ja itäosissa pääosin rehevää. Avoimilla lehtolaikuilla kasvaa 
nuokkuhelmikkää, tesmaa, metsäkurjenpolvea, karhunputkea, kieloa, valkolehdokkia, huopaohdaketta ja 
sudenmarjaa. Selänteen itäosassa on tiheää neulaskarikkeista kuusikkoa, jossa kasvaa sudenmarjaa, käenkaalia ja 
metsäimarretta. Avarapuustoisella pohjoisrinteellä kasvaa erityisen paljon valkolehdokkia, tesmaa ja 
sudenmarjaa. Moreenin ja suon reunalla kasvillisuus muuttuu karummaksi. Samoin selänteen länsiosassa on 
avointa, kuivaa katajaketomaista varvikkoa, jossa kasvaa runsaasti maariankämmekkää ja valkolehdokkia. 
Mustamäen eteläpuoleisella alavalla alueella on rahkoittunutta, karhunsammaleista kuusikorpea. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue erottuu ympäristöstä muodostumien korkeuden vuoksi kartalla melko hyvin, mutta kummut näkyvät 
peitteisyyden vuoksi maastossa vasta aivan läheltä. Ympäristöön ei ole näkymiä lukuun ottamatta Mustamäen 
länsipään taimikosta avautuvia melko rajoitettuja näköaloja. Sisäinen maisema on jyrkkine rinteineen melko 
vaihteleva. Pari kilometriä alueen pohjoispuolella on Saarisuon-Kurkisuon Natura-alue (FI0600018). 
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