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HERAJÄRVEN REUNAMOREENI JOENSUU 

Tietokantatunnus: MOR-Y08-058 Muodostumatyyppi: Reunamoreeni 
Arvoluokka: 2 Karttalehti: 4241 12 Alueen pinta-ala: 40,9 ha 
Korkeus: 195 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 25 m Muodon suhteellinen korkeus: 25 m 

Moreenimuodostuman sijainti: Herajärven reunamoreeni sijaitsee Herajärven kylässä, 10 km  
 Tuupovaarasta koilliseen. 
 
Geologia 
Herajärven 2400 x 200 metrin kokoinen reunamoreeni on Tuupovaaran reunamuodostuman selkein osa. 
Kahdesta peräkkäisestä reunamoreeniketjusta ja niiden välisestä kummukosta koostuva alue ylittää leveänä 
kannaksena Herajärven kylän pohjoispuolisen järvialueen ja kohoaa pohjoisosassa korkeaksi selänteeksi. 
Kannaksen ulkorinteet ovat jyrkät ja paikoin korkeat, sisäosien rinteet ovat yleensä matalampia. Muotoja on 
maastossa hieman enemmän kuin kartalta hahmottuu. Kumpuilevat, toisiinsa sulautuneet yksittäiset selänteet 
ovat 50-400 metriä pitkiä, 20-150 metriä leveitä ja 2-12 metriä korkeita. Selänteet ovat yleensä melko 
symmetrisiä, selkeitä puskumuotoja on vähän. Herajärven puoleinen itäinen reunamoreeniketju on läntistä 
selkeämpi ja jyrkkäpiirteisempi, ja se jakautuu paikoin pienempiin osaselänteisiin. Sen korkeimmat ja jyrkimmät 
osat ovat Koiralammen liepeillä ja erityisesti pohjoisosassa, missä se muodostaa jopa 25 metriä korkean 
massiivisen harjanteen. Muodostuma on kuitenkin mahdollisesti kerrostunut osittain Herajärven ja Pitkäjärven 
välisen harjun päälle. Kohdealue on kaikkiaan varsin monipuolinen jäätikön reuna-asemaa osoittava 
muotokompleksi, ja sen syntyvaiheeseen liittynee ainakin kaksi oskillaatiota. Pääosin Pohjois-Karjalan 
jäätikkökielekkeen eteen kerrostunut Tuupovaaran reunamuodostuma on ilmeisesti hieman nuorempi kuin 
Ensimmäinen Salpausselkä (Rainio 1983). 
 
Alueella ei ole leikkauksia. Aines on ainakin pinnalla pääosin moreenia, mutta syvemmältä voinee löytyä myös 
runsaasti lajittunutta ainesta. Pintalohkareisuus vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen (alle 1-5 kpl aarilla), 
selänteiden laella ja juurella on paikoin tihentymiä. Lohkareet ovat keskikokoisia (1-3 m). Ylin ranta on seudulla 
pienten harjudeltojen perusteella noin 185 metrin tasolla (paikallinen jääjärvi). Alue on ilmeisesti kerrostunut 
aivan rantavyöhykkeeseen, selkeästi supra-akvaattisia osia on vain itäisessä reunamoreeniketjussa. 
 
Biologia 
Herajärven reunamuodostumalla on runsasmustikkaisia tuoreen kankaan (MT) kuusikoita ja mäntysekametsiä 
sekä reheviä, kulttuurivaikutteisia avoimia koivikoita. Alueen eteläosan koivikossa on hiirenporrasvaltaisia 
(AthAssT) valuvesirinteitä ja painanteita. Koivikon kasvillisuus on kohtalaisen rehevää, tuoretta ja osittain 
niittymäistä. Vaateliaat lehtolajit puuttuvat. Runsaina esiintyviä lajeja ovat kielo, kultapiisku, metsäorvokki, 
sananjalka, metsäkastikka, mustikka ja ahomansikka. Paikoitellen kasvaa käenkaalia ja nuokkuhelmikkää. 
Kosteimmat valuvesiuomat ovat täysin kosteikkokasvillisuuden peitossa. Hiirenportaan ja muiden sanikkaisten 
lisäksi esiintyy suo-orvokkia, kurjenjalkaa, ojakellukkaa, pallosaraa sekä karhun- ja rahkasammalia. Pohjoisosan 
suot ovat karumpia, varpuvaltaisia. Myös järven kapealla rantavyöhykkeellä kasvaa suopursua, vaiveroa, 
paatsamaa ja hieskoivua. 
 
Maisema ja muut arvot 
Järvien välisen kannaksen muodostava alue hahmottuu selkeästi ympäristöstä. Pohjoisosassa rajausta voisi jatkaa 
pitemmällekin. Pohjoinen korkea selänne näkyy osittain tieltä. Muut osat muodostumaa näkyvät järvien 
rannoilta, mutta eivät suhteellisen matalina herätä kalliomäkien hallitsemassa maastossa erityistä huomiota. 
Alueen reunoilta on puolestaan näkymiä järville, ja hakatusta pohjoisosasta näkyy melko kauas länteen ja 
lounaaseen pitkin metsäistä kannasta. Alueen sisäosat ovat peitteisiä. Sisäinen maisema on erikokoisine 
selänteineen varsin vaihteleva, ja näkyvyys on yleensä kohtalainen. Alueella on vain pieniä polkuja, ja 
pohjoisosaa lukuun ottamatta kohde onkin hieman vaikeapääsyinen. Pohjoisosassa Paskalammen selänteellä on 
mökki. Alue kuuluu pohjoiskärkeä lukuun ottamatta kokonaan Herajärven metsän Natura-alueeseen 
(FI0700103). Kohdealueen pohjoisosa sisältyy Pohjois-Karjalan pohjavesiensuojelun ja kiviaineshuollon 
yhteensovittamishankkeessa inventoituihin arvokkaisiin harjualueisiin. 
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