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SAUVOMÄKI

HANKASALMI

Tietokantatunnus: MOR-Y09-048
Arvoluokka:
Korkeus:

3

199 m mpy

Muodostumatyyppi: Drumliini

Karttalehti: 3214 09, 3214 06
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala: 457,6 ha
93 m

Muodon suhteellinen korkeus: 93 m

Sauvomäen drumliinikilpi sijaitsee Sauvomäen kylässä, 11 km
Hankasalmelta kaakkoon.

Geologia
Sauvomäen hyvin suuntautunut drumliinikilpi sijoittuu Pieksämäen drumliinikentän pohjoisosaan.
Muodostuman koko on peräti 4100 x 1800 metriä ja alkuperäinen korkeus kartalta tulkittuna 93 metriä. Alueen
pohjoispäässä toimiva Häkärinteiden laskettelukeskus ilmoittaa kuitenkin rinnekorkeudeksi 103 metriä, mikä
selittynee huipun korotuksella n. 210 metriin (korotus ja laskettelukeskus eivät vielä näy kartalla).
Drumliinikilven massiivisen, jäätikön pyöristämän proksimaalipään ja keskiosan ulkokyljet ovat jyrkät ja
korkeat. Kilven länsipuolella oleva Sauvosenjärven ja Tenhunlammen peittämä painanne lienee osittain jäätikön
kuluttama kaariallas. Drumliinikilven muodot loivenevat ja madaltuvat distaalisuuntaan, ja distaalipään rajaus on
melko vaihettuva. Kallio-osan suojasivulla on 6-7 erillistä, hyvin tai melko hyvin suuntautunutta loivapiirteistä
osaselännettä. Osaselänteet ovat 1000-2400 metriä pitkiä, 100-400 metriä leveitä ja sisäkyljiltään 5-10 metriä
korkeita. Selänteiden välissä on kapeita soistumia ja pieniä puroja. Kohdealue on rakenteeltaan seudulle melko
tyypillinen, mutta tavallista jyrkkäpiirteisempi ja korkeampi kalliovaltainen drumliinikilpi (vertaa esim. MORY06-041).
Kallio muodostaa yli puolet drumliinikilvestä, mutta paljastumia on vähän. Pintalohkareita on vähän (noin 1 kpl
aarilla), ja ne ovat kooltaan pieniä, enintään metrin kokoluokkaa. Aineksen kivisyyttä kuvastavat peltoja
ympäröivät kiviaidat ja -röykkiöt. Muutamien tieleikkausten perusteella aines on hiekkamoreenia, jossa on
kohtalaisesti hienoainesta. Ylin ranta on seudulla noin 140 metrin tasolla, joten alue on suurimmaksi osaksi
supra-akvaattinen distaalipäätä ja alarinteitä lukuun ottamatta.
Biologia
Sauvomäen drumliinikilpi on kasvillisuudeltaan pääpiirteittäin rehevää ja monipuolista. Rajauksen reunaosien
rinteillä ja eteläosan painanteissa on lehtoja (OMaT). Keskellä olevat harjannemetsät ovat karumpia, mutta
suureksi osaksi luonnontilaisia, tuoreen kankaan (MT) männiköitä sekä sekapuustoisia korpia. Eteläosan
viljelymaiden ja pihojen reunusmetsät ovat nuoria ja kulttuurivaikutteisia. Alueella on muutama hieno
puustoinen niitty. Koillis- ja luoteisrinteiden kuusilehdot ja lehtomaiset kankaat ovat paikoin hyvin tiheikköisiä.
Koillis-länsirinteen laajaan metsäalueeseen sisältyy monenlaista kasvillisuutta: luonnontilaista vanhaa lehtoa,
tiheikköistä käenkaali-kaiheorvokkikuusikkoa, kosteita hiirenporrasvaltaisia valuvesirinteitä, korpipainanteita
sekä avoimia koivuniittyjä. Peltojen reunustoilla kasvaa vanhoja jykeviä mäntyjä. Reunusmetsien vanhoissa
kiviaitauksissa on harmaaleppävaltaista, rehevää lehtoa, jossa kasvaa mm. soikkokaksikkoa, näsiää,
mustakonnanmarjaa, velholehteä, kaiheorvokkia ja sudenmarjaa. Lounaisrinteellä on avointa kasvatuskoivikkoa.
Koivikon korkea niittykasvillisuus kätkee monia lehtolajeja, joista mainittakoon lehtokuusama, tuomi,
sudenmarja, lehto-orvokki, velholehti, lehtotesma, kaiheorvokki ja lehtokorte. Näitä lajeja kasvaa myös
läheisissä lehdoissa. Lounaisosassa on vanhojen kuusimetsien keskellä syvään uurtunut, kivikkoinen purouoma,
joka on sateiden aikana ilmeisen vuolas. Kivikkoisessa uomassa kasvaa hiirenporrasta, mesiangervoa, vadelmaa,
korpi-imarretta, ojasorsimoa, hajuheinää (NT/+), velholehteä sekä runsaasti muita kosteikkolajeja. Puron
reunustoilla ja luhtaisilla välitasanteilla kasvaa tuomea, paatsamaa, viinimarjoja ja harmaaleppää.
Maisema ja muut arvot
Korkea, osittain viljelty mäkialue hahmottuu ympäristöstä selkeästi. Selänteet ja kulttuurimaisema hahmottuvat
hyvin alueen poikki kulkevalta tieltä. Häkärinteiden ansiosta alueella on huomattava merkitys virkistys- ja
vapaa-ajanviettokohteena. Kesäisin muodostuman proksimaalipäähän raivatut laskettelurinteet hisseineen tosin
myös vähentävät hieman alueen maisemallista arvoa. Mäen lakea on korotettu täytemaakummuilla 5-10 metriä.
Laella on masto. Keskiosan peltoaukeilta ja proksimaalipään täytemaakumpujen huipulta avautuu useita avaria
näkymiä aluetta ympäröivään soiden, järvien ja peltojen kuvioimaan metsäiseen drumliinimaastoon. Peltoaukeat
ja useat erilliset selänteet tekevät sisäisestä maisemasta vaihtelevan. Kohdealueella on 13 taloa ja kymmenkunta
rantamökkiä muodostuman juurella.

