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KESIHARJU JANAKKALA 

Tietokantatunnus: MOR-Y03-023 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 1 Karttalehti: 2133 03 Alueen pinta-ala: 45,1 ha 
Korkeus: 162 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 20 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Kesiharju sijaitsee Janakkalassa, Yläneen kylässä, noin 700 metriä  
 Kesijärveltä etelään. 

Geologia 
Kesiharjun reunamoreeniselänteistä koostuva muodostuma-alue sijaitsee 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 kymmenen 
metriä. Moreeniselänteiden aines vaihtelee runsaskivisestä moreenista hyvinkin hiekkaiseen, osin veden 
huuhtelemaan moreeniin. Alue sijoittuu korkokuvassa Lammin ja Janakkalan väliselle korkealle alueelle. Alueen 
ylimmän rannan taso Baltian jääjärven viimeisestä vaiheesta on II Salpausselän vyöhykkeessä noin 160 metriä 
nykyisen merenpinnan yläpuolella (Kukkonen et al. 1988). Kesiharjun muodostuman moreeniselänteet ovat siis 
syntyneet syvimmillään noin 30 metriä syvään veteen ja selänteiden lakiosa on kerrostunut ylimmän rannan 
tasoon tai hieman sen yläpuolelle. 
 
Kesiharjun inventoitu alue koostuu neljästä pääselänteestä: alueen pohjoisimmasta selänteestä Kesiharjusta, 
läntisestä Kulonsuon koillispuolella sijaitsevasta selänneparvesta, Kulonsuon lounaispuolella olevasta selänteestä 
sekä alueen kaakkoisosassa sijaitsevasta Häränsilmän selänteestä. Näiden neljän suurimman nimetyn ja 
maastossa inventoidun selänteen välissä on joukko pienempiä, yksittäisiä reunamoreenivalleja, joita ei ole 
erikseen käyty läpi maastotarkasteluvaiheessa. Varsinainen Kesiharjun reunamoreeniselänne on suuntautunut 
koillisesta lounaaseen alueella vallitsevaa jäätikön virtaussuuntaa vasten. Sen lounaispää kääntyy suoraan kohti 
länttä. Koillispäässä selänne mataloituu, samoin lounaispäässä selänteen muoto vähitellen häviää eikä sitä enää 
hahmota muusta ympäristöstä. Selänteen pituus on Kesiharjun inventoidun muodostuma-alueen selänteistä 
suurin, hieman yli 1 100 metriä ja leveys on suurimmillaan hieman yli 100 metriä. Kesiharjun selänne on 
terävälakinen ja sillä on jyrkät sekä selvät rinteet. Pintalohkareisuus on suurinta selänteen keskivaiheilla, viidestä 
kymmeneen lohkaretta aarilla, muualla vähäisempää, yhdestä viiteen lohkaretta aarilla. Paikoitellen selänteessä 
on myös melko suuria kiviä. Kulonsuon koillispuolella sijaitseva muodostumakokonaisuus koostuu kolmesta 
koillisesta lounaaseen suuntautuneesta selänteestä. Selänteiden rinteet ovat selvät ja melko jyrkät, vaikkakaan 
eivät kovin korkeat. Selänteet sijaitsevat peräkkäin saman suuntaisina valleina. Keskimmäinen selänne erottuu 
parhaiten ollen sekä korkein että pituudeltaan suurin, hieman alle 300 metriä. Kolmen selänteen yhteisleveys on 
hieman yli 100 metriä. Pintalohkareisuus alueella on melko vähäistä. Kulonsuon lounaispuolella sijaitseva 
reunamoreeniselänne on muodoltaan selkeä, terävälakinen ja jyrkkärinteinen. Se on suuntautunut on koillisesta 
lounaaseen. Selänteen pituus on noin 500 metriä ja suurin leveys on noin 100 metriä. Muodostuma haarautuu ja 
mataloituu koilliseen päin mentäessä ja samalla sen lohkareisuus vähenee huomattavasti. Pääosin selänteen 
pintalohkareisuus on runsasta, yli kymmenen lohkaretta aarilla ja joukossa on halkaisijaltaan jopa kolme tai neljä 
metrisiä lohkareita. Selänne on täysin lohkareiden peitossa. Distaalipuolella lohkareita on rinteen taitteeseen asti, 
proksimaalipuolella hieman vähemmän, kuitenkin yli kymmenen lohkaretta aarilla. Häränsilmän 
reunamoreeniselänne on suuntautunut koillisesta lounaaseen tehden lounaispäässä U-mallisen mutkan etelää 
kohti. Sen pituus on lähes 900 metriä ja suurin leveys hieman yli 50 metriä. Muodostuman länsipää on 
muodoltaan selkeä ja terävälakinen selänne. Selänteen muoto katoaa keskivaiheilla ja sen itäpää on varsin 
matala. Proksimaalirinne on hyvin loiva. Distaalirinne on selänteen länsipäässä jyrkkä ja itäpäässä loiva. 
Pintalohkareisuus on muualla kuin selänteen länsipäässä varsin vähäistä ollen yhdestä viiteen lohkaretta aarilla, 
länsiosassa lohkareisuus sitä vastoin on runsaampaa, viidestä kymmeneen lohkaretta aarilla.  
 
Biologia 
Varsinainen Kesiharjun selänne on lähes kokonaan kuusen sekaista kasvatusmetsävaiheen männikköä (MT,VT). 
Aivan pohjoisosassa on kasvatusmetsävaiheen kuusikkoa. Aluskasvillisuutta vallitsevat sammalet ja varvut. 
Siellä täällä on kastikkatuppaita. Kuusikossa kasvaa niukasti ketunleipää. Mäen harjan pienet lohkareet ovat 
poronjäkäläpeitteisiä. Kulonsuon koillispuolelle sijoittuva moreenialue on joko tuoreen kankaan 
kasvatusmetsävaiheen kuusikkoa tai männikköä. Metsikköä on äskettäin harvennettu. Aluskasvillisuus on 
kastikkavaltaista ja kuusikossa se on paikoin kasvitonta. Alueelta löytyy muutama kevätlinnunherne ja 
kalliokielo sekä ketunleipäkasvusto. Kulonsuon kaakkoispuolella sijaitseva selänne on kuusen sekaista 



kasvatusmetsävaiheen männikköä (MT, VT). Mäen lakiosa on vähän karumpi ja lohkareinen. Niitä peittävät 
poronjäkäläkasvustot. Aluskasvillisuus on varpuista ja kastikkatuppaista. Häränsilmän selänne on varttunutta 
männyn sekaista kuusikkoa tai kasvatusmetsävaiheen männikköä (MT, VT). Lahopuut alueelta puuttuvat. 
Aluskasvillisuus on varpuista ja sammaleista. Harjanteelta löytyy muutama yövilkka. Muuten 
reunamoreenialueen kasvillisuus on tavanomaista. 
 
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. Korkeudestaan huolimatta Kesiharjun muodostuman reunamoreeniselänteet eivät 
hahmotu ympäristöstään kovinkaan hyvin eikä niiltä avaudu ympäristöön juurikaan maisemaa. Sisäistä 
maisemaa luonnehtii selänteiden jyrkkä topografia sekä paikoin hyvin runsaskin lohkareisuus. Selänteiden 
lähiympäristö on metsää. Alue on osa Isojärven alueen ulkoilun moninaiskäyttöaluetta. Muodostuman alueella ei 
ole suojelualueita. Muodostuman länsi- ja kaakkoisosat kuuluvat Piirilännummen 3. luokan pohjavesialueeseen 
(0416518). Muodostuman koillispuolella on Kirinmyllyn 2. luokan pohjavesialue (0416521). Noin 600 metriä 
muodostumasta luoteeseen sijaitsee Kesijärven 3. luokan pohjavesialue (0416519). 
 
Kirjallisuutta 
Kukkonen, M., Mäkilä, M., Grundström, A. & Herola, E. 1988. Jylisjärvi. Maaperäkartta 1 : 20 000 selitys. 
Karttalehti 2133 03. Geologian tutkimuskeskus. 
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