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RAUTIONHARJU - KANSANHARJU PYHÄJÄRVI 

Tietokantatunnus: MOR-Y11-096 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 3321 05 Alueen pinta-ala: 166,9 ha 
Korkeus: 183 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 26 m Muodon suhteellinen korkeus: 18 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Rautionharjun - Kansanharjun kumpumoreenialue sijaitsee  
 Pyhäjärven lounaisosassa, noin 3 km Hiidenkylästä luoteeseen. 
 
Geologia 
Rautionharjun - Kansanharjun kumpumoreenialue kuuluu Kalajoen - Pihtiputaan kumpumoreenivyöhykkeen 
kaakkoisreunan muodostumiin. Alue liittyy vieressä kulkevaan luode-kaakko - suuntaiseen Pitkäkankaan 
harjumuodostumaan. Harju on kerrostunut jäätikön liikesuuntaan luoteesta kaakkoon ja kumpumoreeniselänteet 
poikittain jäätikön liikesuunnan suhteen eli jäätikön reunan suuntaisesti. Alue koostuu kahdesta isosta jäätikön 
reunan suuntaisesta, etelälounas-pohjoiskoillinen -suuntaisesta osin Rogen –tyyppisestä moreeniselänteestä sekä 
kolmesta pienestä samansuuntaisesta selänteestä. Alueella on lisäksi kuusi pienempää suuntautumatonta tai 
heikosti jäätikön liikkeen suuntaista selännettä ja kumparetta. Suurten selänteiden rinteet ovat melko jyrkkiä, 
mutta niiden alareunoilla on matalia loivapiirteisiä laajentumia. Pienempien selänteiden ja kumpujen rinteet ovat 
yleensä loivia, mutta paikoin on myös kohtalaisen jyrkkiä rinteitä. Moreeniselänteen ja -kumpujen laet kohoavat 
ympäröiviltä suoalueilta yleensä noin 6-18 metriä. Suurimmat selänteet ovat noin kilometrin pituisia ja leveyttä 
niillä on noin 200 metriä. Mannerjäätikön reunan peräännyttyä alueelta kumpumoreenit peittyivät muinaisen 
Itämeren peittoon. Maankohoamisen johdosta maasto  kohosi vähitellen veden alta ja aallokko huuhtoi 
moreenikumpuja ja –selänteitä. Huuhtoutunut aines kerrostui ohuiksi rantakerrostumiksi selänteiden ja 
kumpujen alarinteille sekä niiden välisiin painanteisiin. Pintalohkareisuus on alueella yleensä vähäinen ja 
Rautionharjun lakialueilla paikoin kohtalainen (5-10 lohkaretta aarilla).  
 
Biologia 
Rautionharjun-Kansanharjun kumpumoreenialue jakautuu neljään osaan, joista Rautionharju on kuivahkoa 
(EVT) kasvatusmännikköä, Käpykangas ja Kaijansaari tuoretta (VMT) varttunutta sekametsää ja Kansanharjua 
hallitsevat tuoreet (VMT-DeMT) taimikot ja hakkuuaukea. Alueen ainoat, pienialaiset suot ovat Rautionharjun 
selänteen länsipuolella, jossa on myös ojittamaton ja paikoin avoin Jokineva. Alueen lajisto on tyypillisesti 
tavanomaista kangasmetsän lajistoa, eikä harvinaisia tai uhanalaisia kasveja löytynyt. 
 
Maisema ja muut arvot 
Moreenikummut sijaitsevat metsäisessä ja suhteellisen alavassa maastossa, joten ne hahmottuvat vain lähisoille. 
Muodostumilta avautuu maisema vain lähiympäristöön. Selänteiden ja kumpujen muodot luovat hieman 
vaihtelua sisäiseen maisemaan. Alue on säilynyt melko luonnontilaisena. 


