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HUOSIAISHARJU LAUKAA 

Tietokantatunnus: MOR-Y09-033 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 3221 08, 3221 11 Alueen pinta-ala: 42,0 ha 
Korkeus: 140 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 25 m Muodon suhteellinen korkeus: 25 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Huosiaisharjun reunamoreeni sijaitsee Isolahden kylän  
 länsipuolella, 13 km Laukaalta koilliseen. 
 
Geologia 
Huosiaisharjun reunamoreeni sijoittuu Sisä-Suomen reunamuodostuman pohjoisimpaan osaan. Alue koostuu 
noin 2500 metriä pitkästä ja 100-200 metriä leveästä pääselänteestä sekä sen päällä ja takana olevista 
pienemmistä osaselänteistä ja kummuista. Pääselänteen proksimaalirinne on noin 2-8 metriä korkea, yleensä 
loiva ja suon rajaama. Jyrkän distaalirinteen korkeus on puolestaan 5-25 metriä. Muodostuman distaalipuolelta 
alkavien peltoaukeiden korkeustaso on noin 100 metriä, proksimaalipuolelle patoutuneet suoalueet ovat 
puolestaan 120-125 metrin tasolla. Inventoidun alueen etelä-, pohjois- ja länsipuolella on useita 
vaatimattomampia reunamoreenivalleja. Suuri ja poikkileikkaukseltaan selkeän epäsymmetrinen muodostuma on 
mainio käyntikohde, jonka arvoa lisää sen hyvä erottuminen ympäristöstä ja helppo saavutettavuus. 
 
Pintalohkareisuus vaihtelee kohtalaisesta suureen (5-10 kpl aarilla). Selänteiden lakialueilla ja distaalirinteillä on 
lohkaretihentymiä. Pääosa lohkareista on keskikokoisia, noin metrisiä tai pienempiä. Myös kiviä on runsaasti. 
Aines on tieleikkauksissa soraista hiekkamoreenia, jossa on paikoin runsaasti kiviä. Ylin ranta on seudulla noin 
150 metrin tasolla, joten kohde on subakvaattinen ja kerrostunut jäätikön reunan eteen noin 40 metrin syvyiseen 
veteen. Heti alueen lounaispuolella ylimmän rannan tasoa osoittaa tasainen reunadelta. Ancylusranta on noin 130 
metrin tasolla, ja rajauksen eteläpäässä distaalirinteen juurella on Muinais-Päijänteen rantatasanne 105 metrin 
tasolla. 
 
Biologia 
Huosiaisharjun moreenimuodostuman harjanneosissa on kuivia ja tuoreita mäntykangasmetsiä (VT, MT). Nuoria 
männiköitä on harvennettu lähes koko alueella. Alueen mahtavimmat männiköt sijaitsevat pohjoisosan 
korkeimmalla mäellä ja Huosiaislammen kaakkoispuolella. Lännessä mäntymetsät vaihettuvat ylätasangon 
rämeisiin. Itärinteellä kasvaa sekapuustoisia metsiä sekä vaihtelevapuustoisia kuusikoita. Kuusikot ovat pääosin 
tuoretta mustikkatyyppiä (MT). Eteläosassa jyrkän rinteen alaosat ovat lehtomaisia (OMT) ja lehtolaikkuja 
löytyy paikoitellen. Alueen keskiosan pellonreunusmetsässä on järeäpuustoista lehtoa (OMaT) ja 
saniaislehtokorpea (AthAssT). Koko eteläinen itärinne on hyvin luonnontilaista ja järeäpuustoista kuusi-mänty-
koivumetsää. Alueella kasvaa keltaliekoa ja pohjoisosan niittymäiseltä metsäkoneuralta löytyy valkolehdokkia. 
 
Maisema ja muut arvot 
Huosiaisharjun muoto hahmottuu korkeana ja lohkareisena vallina helposti ympäristöstä. Vaikka metsäpeite on 
itse muodostumalla varsin kattava, avautuu puiden lomasta varsinkin rajauksen pohjoispäässä näkymiä itään 
peltoaukeille. Lohkareiset jyrkät rinteet ja osaselänteet tekevät sisäisestä maisemasta vaihtelevan. Alue rajoittuu 
etelässä pohjavesialueeseen. Pohjavedenmuodostuksesta kohteella antavat viitteitä kaksi rehevää puronotkoa, 
jotka alkavat distaalirinteen juurelta. Puolisen kilometriä alueen lounaispuolella on harjualueelle sijoittuva 
Hietasyrjänkankaan-Sirkkaharjun Natura-alue (FI0900013). 
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