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METSOHARJU - KORKEAKANGAS KÄLVIÄ, TOHOLAMPI 

Tietokantatunnus: MOR-Y10-009 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni  
Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2341 03 Alueen pinta-ala: 55,4 ha 
Korkeus: 132 m mpy Alueen suhteellinen korkeus:  12.5 m Muodon suhteellinen korkeus:  12. m 

Moreenimuodostuman sijainti: Metsoharju - Korkeakangas sijaitsee Kälviän ja Toholammin  
 kuntien rajalla, noin kolme kilometriä Kaustinen - Toholampi  
 -tien (tie numero 63) pohjoispuolella. 
 
Geologia 
Metsoharjun - Korkeakankaan muodostuma-alue koostuu kahdesta kumpumoreenityypin muodostumasta 
Metsoharjusta ja Korkeakankaasta. Muodostumat kuuluvat Kälviän - Kivijärven kumpumoreenikenttään. 
Inventoitu alue rajautuu Ullavanjärven alueelle tyypillisiin suoalueisiin, ja paikoitellen myös 
pohjamoreenimaihin. Metsoharjun - Korkeakankaan kummut ovat soikeanmuotoisia siten, että niiden pituus 
vaihtelee lähes yli kilometristä (Korkeakangas) noin 200 metriin leveyden ollessa noin 300 - 400 metriä. 
Kummut ovat suuntautuneet Rogentyypin moreeneille tyypillisesti kohtisuoraan muinaisen mannerjäätikön 
virtaussuuntaa vastaan. Muodostuma-alueen korkein kohta on Korkeakankaan keskimmäinen kumpu, 
suhteellisen korkeuden ollessa muodostuman reunoilta korkeimpaan kohtaan noin 12,5 metriä. Muiden 
kumpujen korkeus on vähäisempi, noin kymmenen metriä. Kumpujonon kumpujen välisellä alueella 
muodostuman korkeus laskee paikoitellen aina ympäröivän suomaaston tasoon, noin 120 metriä mpy. Rinteet 
ovat muodostuneet hyvin selkeiksi ja ne ovat paikoitellen jyrkkiä. Muodostuman pintalohkareisuus vaihtelee 
paljon. Paikoitellen lohkareita on runsaasti, mutta osalla alueesta myös vain alle yksi lohkare aarilla. Alueen 
vapauduttua muinaisen mannerjäätikön alta se on ollut  muinaisen Itämeren pinnan alla ja vapautunut 
subakvaattisesti syvään veteen (Eronen 1994). Metsoharju - Korkeakangas on siis vapautunut jäätikön alta varsin 
syvään veteen. Muodostumassa ei ole leikkauksia. 
  
Biologia 
Alue on eteläosistaan enimmäkseen varttunutta, kuivahkoa (EVT) ja tuoreen kankaan (VMT) mäntymetsää. 
Keskiosista löytyy tuoreen (VMT) tai kuivahkon (EVT) kankaan kasvatusmännikköä sekä nuoria männyn taimia 
kasvava hakkuuaukea (VMT). Aivan pohjoisimmat alueet ovat taas tuoreen kankaan (VMT) varttunutta 
sekametsää, jossa pääpuulajeina vuorottelevat kuusi ja koivu. Sekametsästä löytyy myös lahopuuta, jota muualla 
ei juuri ole, ja muutenkin se on muuta aluetta luonnontilaisempi. Kasvillisuus on alueen eteläosissa niukkaa ja 
lajisto yksipuolista: pääasiassa kasvaa vain mustikkaa, puolukkaa, kangasmaitikkaa ja variksenmarjaa. 
Pohjoisosan sekametsässä lajisto on paljon monipuolisempaa ja edellä mainittujen lajien lisäksi yleisiä ovat 
muun muassa metsälauha, metsäimarre, lillukka ja oravanmarja. Myös käenkaalta sekä nuokkuhelmikkää löytyy, 
ja paikoin alue saa jopa lehtomaisia piirteitä (GOMT) yhden tyyppilajin eli metsäkurjenpolven kuitenkin 
puuttuessa. 
 
Maisema ja muut arvot 
Muodostuma ei juurikaan hahmotu ympäristöstään puuston ja kasvillisuuden estäessä näkymän. Muodostumalta 
ei myöskään aukea näkymiä ympäröivään maisemaan mutta paikoin kasvillisuuden salliessa sieltä näkyy 
metsäistä suomaisemaa. Metsoharjun-Korkeakankaan sisäinen maisema ei juurikaan vaihtele ja se on hyvin 
yksitoikkoinen. Inventoidun alueen lähiympäristöä luonnehtii soiden täplittämä, erämaamainen, matalien 
moreenialueiden metsämaasto. Koko karttalehden alue lukuun ottamatta sen lounaisosaa Ullavanjärven rannalla 
ja Kaustisilta Toholammille johtavan tien vartta on hyvin harvaan asuttua. 
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