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HORONJÄRVEN KUMPUMOREENIALUE SAARIJÄRVI 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-088 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni 
Arvoluokka: 3 Karttalehti: 2244 08 Alueen pinta-ala: 64,1 ha 
Korkeus: 195 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 20 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Horonjärven kumpumoreenialue sijaitsee Horonjärven  
 kaakkoispuolella, 12 km Saarijärveltä pohjoiseen. 
 
Geologia 
Horonjärven 1600 x 900 metrin kokoinen kumpumoreenialue sijoittuu Keski-Suomen kumpumoreenikentän 
pohjoisosaan. Alue koostuu suurista ja jyrkkäpiirteisistä yksittäisistä kummuista ja hieman loiva- ja 
pienipiirteisemmästä kumpareikosta. Myös suppia ja kohtalaisen tasaistakin maastoa löytyy. Alueelta hahmottuu 
lievä rakenteiden lounas-koillissuuntaus, mikä heijastuu myös koko aluerajauksen muodossa. Kumpujen 
halkaisija on noin 20-100 metriä ja korkeus 2-15 metriä. Muutamissa kummuissa on hyvin jyrkkiä, yli 40º 
rinteitä. Kumpujen taitteet ovat alueen reunoilla ohuelti soistuneet, pääosin kuitenkin näkyvissä. Alue on varsin 
edustava ja helposti saavutettava esimerkki Saarijärven pohjoisosan laajasta kumpumoreeniosakentästä (vertaa 
MOR-Y09-060). Samantyyppistä maastoa on lähiympäristössä etenkin aluerajauksen itäpuolella. Pieni ja 
katkonainen harju kulkee alueen lounaispuolitse. 
 
Alueella on jopa 5 metriä korkeita leikkauksia tienvarren kummuissa: aines on löyhää, soraista hiekkamoreenia. 
Pintakerros on painanteissa melko yleisesti hiekkainen. Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta hyvin suureen 
(1- yli 10 kpl aarilla). Kumpujen rinteillä ja painanteissa on lohkaretihentymiä. Lohkareet ovat melko suuria (1-4 
m). Ylin ranta on seudulla noin 170 metrin tasolla, joten alue on ilmeisesti lähes kokonaan supra-akvaattinen. 
Alueen alimmat osat lohkarepainanteineen ovat mahdollisesti huuhtoutuneet rantavyöhykkeessä. 
 
Biologia 
Horonjärven moreenialue on edustavaa, luonnontilaista tuoreen- (MT) ja kuivan kankaan (VT) varttunutta 
mäntysekametsää. Tuoreita kankaita on runsaasti. Kuusia kasvaa runsaammin notkelmissa ja korpipainanteissa. 
Suoalueiden keskellä olevien kumpareiden mänty- ja kuusisekametsät ovat erityisen reheviä. Näissä on myös 
hyvin kehittynyt pensaskerros ja kohtalaisesti lahopuuta. Aluetta täydentävät muutamat ruohoiset kosteikot ja 
suot kuten Horonjärven kaakkoisrannan ruohoinen nevalaide sekä Särkilammen koillispuolinen lehtevä, 
purouoman muotoilema ruohokorpi. 
 
Maisema ja muut arvot 
Alue rajautuu kartalla soiden rajaamana kohtalaisen selvästi, mutta maastossa hahmottuminen on 
vaihettuvampaa. Osa kummuista näkyy hyvin tieltä. Peitteiseltä alueelta on ympäristöön lähinnä vaatimattomia 
suo- ja järvinäkymiä, itäosan korkeimmalta kummulta näkyy kuitenkin melko kauas koilliseen. Sisäinen 
maisema on hyvin vaihteleva. Paikoin vaikeakulkuisessa maastossa kuljettaessa hahmottuu runsaasti erikokoisia 
ja jyrkkyydeltään vaihtelevia lohkareisia kumpuja ja lohkareikkoja, ja korkeuserot ovat selkeitä. Suot ja vedet 
tuovat lisää vaihtelua maisemaan. Näkyvyys on alueella yleensä hyvä. Horonjärvi on virkistyskalastusaluetta, ja 
alueen kautta kulkee moottorikelkkareitti ja vähäisiä polkuja. Alueen koillispuolella 2-6 kilometrin päässä on 
Pyhä-Häkin alueen Natura-alue (FI0900069) ja kansallispuisto. 
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