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GOLGATANMÄKI SAVUKOSKI 

Tietokantatunnus: MOR-Y13-182 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 4622 03 Alueen pinta-ala: 361,8 ha 
Korkeus: 230 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 54 m Muodon suhteellinen korkeus: 25 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Golgatanmäki sijaitsee Savukoskella, Savukoski-Salla -maantien  
 pohjoispuolella, noin 6 km Kuoskun kylästä itään. 
 
Geologia 
Golgatanmäki on osa  Saijan kumpumoreenikenttää. Golgatanmäen alue koostuu hyvin kehittyneistä Rogen-
tyyppisistä kumpumoreeniselänteistä, joiden suuntaus lounaasta koilliseen vastaa viimeisen jäätikön 
sulamisvaiheen aikaista jäänreunan suuntaa. Niiden suuntaus on lähes poikittainen vieressä kulkevaan 
Kolsanharjuun nähden, jonka suuntaus luoteesta kaakkoon edustaa viimeisen jäätiköitymisvaiheen jäätikön 
virtaussuuntaa alueella. Rogen-moreeneille tyypillisesti selänteiden jäätikön tulopuolen rinteet eli länsirinteet 
ovat jyrkkiä ja itärinteet loivempia. Golgatanmäen kumpumoreenialueella on laaja noin 1500 x 1600 metrin 
suurmuoto, jonka päällä ja ympärillä olevien moreeniselänteiden leveydet ovat noin 200 metriä ja pituudet 500-
700 metriä. Pintalohkareisuus on yleensä vähäinen, mutta Golgatanmäen laella ja sen pohjoispuolella olevan 
kummun länsireunalla pintalohkareisuus on kohtalainen. 
 
Biologia 
Kumpumoreenialueen metsät ovat pääosin tuoreen (HMT) ja kuivahkon kankaan (EMT) varttuneita männiköitä. 
Rinteiden alaosissa ja soiden reunusmetsissä kasvaa myös kuusia ja koivuja. Metsän pohjalla on pehmeä 
sammalmatto ja varvuston muodostaa mustikka. Itäosan korkealla harjannemuodostumalla on kuivaa 
kanervakangasta (MCClT). Harvennetuissa ja nuorissa männiköissä puolukka ja variksenmarja ovat mustikkaa 
runsaampia ja metsän pohjalla saattaa esiintyä jäkäläisyyttä. Porot ovat ahkerasti laiduntaneet jäkäliköillä. 
Moreenialueella on muutamia luonnontilaisen kaltaisia metsiköitä, mutta suurimmaksi osaksi puustoa on 
käsitelty. Suot ovat rämereunaisia lyhytkorsinevoja (LkN). Alueen itäosassa on lähteestä alkunsa saava puro, 
joka laajenee alueen kaakkoisosassa ruohoiseksi suoalueeksi. Puron lähteellä kasvaa kiiltolehtipajua, suovarpuja, 
suokortetta, kurjenjalkaa, korpikastikkaa, sekä luhtakuirisammalta ja kultasammalta. Tihkupinnoilla kasvaa 
rusko- ja lähdesammalien lisäksi mm. äimäsaraa. Suo laajenee ruohoiseksi, vaivaiskoivuiseksi avosuoksi. 
Ruohojen, sarojen ja vaivaiskoivun lisäksi suon ojissa kasvaa pajuja kuten pohjanpajua, kiiltolehtipajua ja 
tuhkapajua. 
 
Maisema ja muut arvot 
Golgatanmäki hahmottuu vain lähimaastosta ja siltä avautuu maisema vain lähiympäristöön. Sisäisessä 
maisemassa on hieman vaihtelua moreenikumpujen ja -selänteiden muotojen vaihtelusta johtuen. Alue rajoittuu 
etelässä Sieräisten harjulampien Natura-alueeseen (FI1301507). 


