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SAKSALANHARJU

HAUKIVUORI

Tietokantatunnus: MOR-Y06-049
Arvoluokka:
Korkeus:

2

168 m mpy

Muodostumatyyppi: Drumliini

Karttalehti: 3231 05
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala: 478,0 ha
68 m

Muodon suhteellinen korkeus: 68 m

Saksalanharjun drumliinikilpi sijaitsee Saksalanharjun kylässä
Kyyveden itäpuolella, 4 km Haukivuorelta etelään.

Geologia
Saksalanharjun drumliinikilpi sijoittuu Pieksämäen drumliinikentän keskiosaan. Muodostuma on
poikkeuksellisen suuri, peräti 5400 metriä pitkä ja 1600 metriä leveä, ja sen korkeus Kyyveden tasosta on
enimmillään 68 metriä. Drumliinikilven laella on kaksi hyvin suuntautunutta leveää selännettä, joista läntinen on
melko epämääräinen ja jakautunut muutamiin osaselänteisiin. Kilpialueen ulkokyljet ovat pääosin loivahkot ja
sisäosien rinteet loivat. Myös proksimaali- ja distaalipäät ovat loivapiirteisiä ja vaihettuvia. Länsikyljellä on
muutamia matalia purojen kuluttamia raviineja. Rajauksessa on mukana myös Kyyveteen pistävä melko
jyrkkäpiirteinen sukkulamaista drumliinityyppiä edustava Rantokankaan selänne, jonka leveä ja syvä
sulavesiuoma jakaa kahteen osaan. Saksalanharjun lähiympäristössä ja erityisesti sen itä- ja kaakkoispuolella
hyvin suuntautuneet matalat drumliinit ovat maisemaa hallitsevia maastonmuotoja.
Drumliinikilven suurmuoto on todennäköisesti suurelta osin kalliota, mutta sen päällä on kuitenkin ilmeisen
paksu moreenikerros. Kalliopaljastumia ei ole havaittu. Muodostuman keskiosissa on maanomistajan mukaan
pinnassa neljän metrin hiekkamoreenikerros ja sen alla viisi metriä vetelää savea tai silttiä. Pohjaveden pinta on
kilven päällä varsin korkealla, laella maantien länsipuolella on jopa avoin, vetinen suo ja lähde. Luoteiskärjen
Rantokankaan selänne on pinnalta ja liepeiltään hiekkainen (sorakuoppia). Drumliinikilven pintalohkareisuus on
vähäinen (alle 1 kpl aarilla), paikoin kohtalainen. Lohkareita on raivattu pellonlaidoille. Lohkareet ovat melko
pieniä, korkeintaan metrin kokoluokkaa. Ylin ranta on seudulla noin 120 metrin tasolla, joten alue on supraakvaattinen Rantokankaan kärkeä lukuun ottamatta.
Biologia
Saksalanharjun metsät ovat luoteisinta Rantokankaan aluetta lukuun ottamatta lehtoja. Maaperä on erittäin
ravinteista ja alueella on runsaasti vaateliaita lajeja kuten sudenmarja, lehtokorte, mustakonnanmarja,
lehtomatara, lehtotähtimö, käenkaali, oravanmarja, lehtopähkämö, kotkansiipi, syyläjuuri, nuokkuhelmikkä,
suokeltto, kellotalvikki, tuomi, paatsama ja koiranheisi. Monipuolisuutta lisäävät puulajiviljelmien
erityislaatuiset niittytyypit, kosteat suurruoholehtokorvet sekä moreenialueen laen keskiravinteinen avosuo.
Eteläisellä metsäalueella on ruohoisia harmaaleppä-koivukosteikkoa sekä varttuneita kuusilehtoja.
Moreenimuodostuman laella on avosuo. Alueella lienee lähteisyyttä, sillä itärinteellä on laajoja tihkupintoja,
joilla kasvaa rehevää kosteikkokasvillisuutta. Maa on kosteaa ja lehväsammaleista peltojen reunoilta rinteen
alaosiin saakka. Isoalvejuurta ja hiirenporrasta kasvaa laajoina kasvustoina jyrkällä lehtorinteellä. Rinteen
pohjoisosassa puusto on harvahkoa kuusi-koivu-harmaaleppäsekametsää, eteläosassa se järeytyy ikikuusikoksi.
Suurten kuusten alla kasvaa paksurunkoisia raitoja, harmaaleppiä, pihlajia sekä koivuja. Valuvesijuottien
välisillä matalilla harjanteilla kasvaa runsaasti vaateliaita lehtolajeja, joiden peittävyys on paikoin yli 100 %.
Vanhoja raitoja, leppiä, keloja ja maapuita on runsaasti, metsä on aivan luonnontilaisen kaltaista. Rantokankaan
harjanne on tuoretta mustikkatyypin kasvatusmännikköä. Metsää on harvennettu voimakkaasti ja pohjoisimman
osan laella on kuivaa, heinittynyttä hakkuuaukeaa sekä soranottopaikka. Kokonaisuuden huomioon ottaen alue
on kasvillisuudeltaan erittäin edustava.
Maisema ja muut arvot
Alue on maisemallisesti selkeä ja hallitseva kohde, ja se hahmottuu tiestöltä hyvin. Distaalipään rajaus on
hieman tulkinnallinen. Alueen lakiosan laajoilta peltoaukeilta on näköaloja länteen Kyyvedelle sekä pohjoiseen
ja itään alaville moreeni- ja suoseuduille. Päätien varrella olevasta näkötornista on esteetön näköala kaikkiin
ilmansuuntiin, ja esim. Vuorenmaan drumliini (katso MOR-Y06-026) näkyy selvästi idässä. Drumliinikilven
alarinteet ovat peitteisiä. Maaston loivahkot muodot ovat melko yksitoikkoisia, mutta viljelykset ja melko tiivis
asutus tuovat maisemaan vaihtelua. Rajatulla alueella on kolmessa erillisessä pienkylässä yhteensä noin 40 taloa
sekä vanhainkoti ja huoltamo. Rantokankaan itäkyljellä on pieni hyppyrimäki. Saksalanharju ja siihen liittyvä
Haukivuoren vanhan kirkonkylän alue on arvokas maisemakokonaisuus (MAO060062), ja se on merkitty EteläSavon seutukaavaan kulttuurimaisema-alueeksi. Pari kilometriä kohdealueen länsipuolella avautuu laaja
Kyyveden Natura-alue (FI0500017).

