2543000

2544000

2546000

2545000

2546000

6768000

6768000

2545000

6767000

6767000

6766000

6766000

MOR-Y03-021

6764000

6764000

6765000

6765000

ARVOKKAAT MOREENIMUODOSTUMAT
Mormi -alue

Reunamoreenivalli
Natura 2000 -alue

0

500 m

Karttatuloste © Geologian tutkimuskeskus
Pohjakartta © Maanmittauslaitos, lupa nro 197/MYY/2005
Suojelualueet © Suomen Ympäristökeskus

2543000

2544000

KANNISTONHARJU

JANAKKALA

Tietokantatunnus: MOR-Y03-021
Arvoluokka:
Korkeus:

1

155 m mpy

Muodostumatyyppi: Reunamoreeni

Karttalehti: 2133 03
Alueen suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

Alueen pinta-ala:
19 m

13,4 ha

Muodon suhteellinen korkeus: 19 m

Kannistonharju sijaitsee Janakkalassa, Jylisjärven eteläpuolella,
pääosin Koljalan kylässä.

Geologia
Kannistonharjun reunamoreeniselänne sijaitsee Lammin ja Janakkalan välisellä korkealla alueella II
Salpausselän vyöhykkeessä. II Salpausselkään kuuluvien muodostumien ketju kulkee alueen halki lounaasta
koilliseen. Alueen eri kokoisten moreeniselänteiden pituus vaihtelee sadasta metristä pariin kilometriin.
Suurimpien korkeus on yli kymmenen metriä. Alueen ylin ranta on II Salpausselän vyöhykkeessä noin 160
metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella, luoteeseen päin mentäessä ylimmän rannan taso on
Yoldiamerivaiheen aikainen ja noin 140 m mpy (Kukkonen et al. 1988). Kannistonharju on syntynyt jäätikön
reunassa syvimmillään noin 20 metriä ja matalimmillaan noin viisi metriä syvään veteen.
Kannistonharju on muodoltaan selkeä, hyvin terävälakinen ja jyrkkärinteinen reunamoreeniselänne, joka kulkee
lounaasta koilliseen. Selänne on pituudeltaan noin 2,2 kilometriä. Muodostuman koillispäässä selänteen muoto
hieman katkeilee ja koillisimman tien kohdalla muodostuma katkeaa selvästi, mutta alkaa kohota uudelleen
hieman peltotien jälkeen päättyen lopulta Jylisjärven rantaan. Kannistonharjun läpi kulkee kolme tietä.
Lounaisimman tien kohdalla on leikkaus, jossa aines on hiekkaista moreenia; joukossa on paljon halkaisijaltaan
20 - 60 senttimetrin kiviä. Tien kohdalla on distaalipuoleisen rinteen taitteessa olevassa painanteessa noin aarin
alalla kivikkoa. Yleisesti alueen moreeniselänteiden aines vaihtelee runsaskivisestä moreenista hyvinkin
hiekkaiseen, osin veden huuhtelemaan moreeniin (Kukkonen et al. 1988).
Biologia
Moreeniselänne on lähes kokonaan kasvatusmetsävaiheen männikköä. Pohjoisosassa on pienialainen varttunut
havusekametsä. Tosin aivan pohjoiskärjessä on mäntytaimikkoa. Kasvatusmetsien aluskasvillisuus on
puolukkaista ja laikuittain kastikkaista. Lohkareet ovat poronjäkälä- ja sammalpeitteisiä. Varttuneen
havusekametsän ja aivan pohjoisosan kasvatusmetsän sekä taimikon aluskasvillisuus on kastikkaista. Joissakin
kohdin rinteiden tyvillä kasvaa harvakseltaan ketunleipää. Alueelta löytyy muutama kevätlinnunherne ja jokunen
yövilkka. Muuten kasvillisuus on vaatimatonta.
Maisema ja muut arvot
Alueen maisemaa hallitsee lounaasta koilliseen suuntautunut II Salpausselän reunamuodostumajakso.
Reunamuodostuman molemmin puolin on järviä, joiden rannoilla on loma-asutusta. Muodostuman
proksimaalipuolella on melko laajoja, asumattomia suo- ja kosteikkoalueita. Distaalipuolen savikot ovat pääosin
peltoina. Maiseman pinnanmuotoihin tuovat lisäksi vaihtelua luode-kaakkosuuntaiset katkeilevat harjujaksot ja
peräkkäiset harjukummut. Kannistonharjun selänne hahmottuu ympäristöstään kohoavana korkeana selänteenä
melko hyvin, etenkin selänteen läpi kulkevilta teiltä. Se on topografialtaan hyvin selväpiirteinen, rinteet ovat
jyrkät ja lakiosa on melko kapea ja terävä. Ympäristöön avautuu maisema selänteen lounaispäästä, josta on
luonnonkaunis näkymä Suurisuolle. Selänteen koillispäässä avautuu näkymä Jylisjärvelle. Jylisjärven rannalla on
loma-asutusta. Pääosin selännettä ympäröi metsä. Muodostuman lounaisosassa sijaitseva Janakkalan Suurisuo on
Natura-kohde (FI0312003) ja se kuuluu myös soiden suojeluohjelmaan (SSO040114). Muodostuman
kaakkoispuolella sijaitsee Koivistonharjun - Tipanharjun 3.luokan pohjavesialue (0416523) ja muodostuman
koillispuolella, Jylisjärven vastarannalla, Paapelinmaan 2.luokan pohjavesialue (0440152).
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